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RESUMO
O Presente trabalho avaliou a eficácia na remoção do estrogênio 17α
etinilestradiol em efluentes líquidos provenientes das áreas de manipulação,
áreas de lavagem de utensílios e equipamentos utilizados na fabricação de
anticoncepcionais. A água tem um papel extremamente importante nas diversas
fases dos processos de fabricação de medicamentos, especialmente as utilizadas
para lavagem. Efluentes gerados pela indústria farmacêutica, geralmente têm em
sua composição elementos que podem ser nocivos e devem ser tratados antes de
serem encaminhados para um destino definitivo, de forma a manter a água
utilizada na lavagem e/ou limpeza de equipamentos e utensílios, livres de
produtos que possam, quando descartadas, interferir no meio ambiente. A
neutralização deve ser cuidadosamente analisada, pois o envio das águas
oriundas da produção impacta diretamente no funcionamento das estações
biológicas de tratamento de efluentes industriais. Estas sofrem muito com a
destruição das colônias de bactérias, que servem como meio para o tratamento
do efluente. Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de
avaliar 2 alternativas para neutralizar efluentes farmacêuticos que contenham o
hormônio 17 α etinilestradiol, viabilizando assim o seu descarte. Para a
elaboração deste trabalho, foram pesquisados sistemas de pré-tratamento de
efluentes, próprios para efluentes da produção farmacêutica e foram realizados
experimentos buscando a neutralização do 17 α etinilestradiol por meio de
ozonização e ainda a inserção de peróxido de hidrogênio mais ozonização, onde
observou-se que ambos inibem a atividade hormonal, porém não em sua
totalidade.
Palavras-chaves: Indústria farmacêutica, efluentes, 17 α etinilestradiol, ETE,
Processos Oxidativos Avançados.

ABSTRACT

Removal of 17 α ethinylestradiol present in the effluent from
the pharmaceutical industry
This study evaluated the effectiveness in removing the estrogen 17α
ethinylestradiol in liquid effluents from the handling areas, washing of utensils and
washing of equipment used in the production of contraceptives. Water plays an
extremely important role in various stages of the manufacture of medicines,
especially those used for washing. Wastewater generated by the pharmaceutical
industry usually have elements in their composition that can be harmful and
should be treated before being forwarded to a final destination, in order to
maintain the water used in washing and / or cleaning of equipment and utensils,
free product that can, when discarded, interfere with the environment.
Neutralization must be carefully considered, because sending water from the
production directly impacts the functioning of the biological stations of industrial
effluent treatment. They suffer much from the destruction of colonies of bacteria,
used as a means to treat the effluent. Thus, the present study was developed to
evaluate two alternatives for neutralizing waste products containing the hormone
17 α ethinylestradiol, enabling the disposal. For the preparation of this work,
systems were surveyed pre-treatment effluent, effluent suitable for pharmaceutical
production and experiments were carried out aiming at neutralization of 17 α
ethinylestradiol by ozonation and even the inclusion of hydrogen peroxide over
ozonation, where he observed that both inhibit the hormonal activity, but not in its
entirety.
Keywords: Pharmaceutical industry, effluents, 17 α ethinylestradiol, ETP,
Advanced Oxidation Processes.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos tópicos com maior relevância para o meio ambiente é
a qualidade da água, e nos últimos anos a preocupação tem aumentado cada vez
mais. No passado, os efluentes produzidos pelo homem e pelas poucas
atividades industriais eram simplesmente lançados nos cursos d’água onde se
degradavam por vias naturais, ou se diluíam devido à baixa carga. Os
microrganismos existentes nos cursos d’água se encarregavam da degradação
oxidativa deste alimento inesperado, retirando pouco oxigênio da água, sem
interferir na vida aquática (INSTITUTO DE PESCA, 2003).
Estudos sobre águas e efluentes têm apresentado em suas composições
componentes hormonais, e a concentração de tais substâncias na água tem
apresentado valores cada vez maiores em águas de rios, riachos, lagos e até nos
oceanos.

Além disso, tais substâncias têm sido encontradas, até após o

tratamento, em ETA estações de tratamento de água.
Assim, um esforço enorme tem sido realizado com o intuito de degradar
tais substancias e tornar o efluente livre deste problema.
O monitoramento de resíduos de produtos farmacêuticos presentes no
meio ambiente ganha, a cada dia, mais importância e interesse por parte dos
governos, pesquisadores e fabricantes de produtos farmacêuticos. A grande
preocupação nasce do fato de que muitas destas substâncias são encontradas
em efluentes de estações de tratamento de esgoto, e o pior ainda, em águas
naturais, e águas naturais de abastecimento público (STUMPF et al., 1999).
A água é o constituinte inorgânico mais abundante na Terra. No Homem,
mais de 60% é água, chegando a 98% em certos animais aquáticos. A água é um
bem fundamental para a sobrevivência do ser humano, assim, é de suma
importância estudar seu comportamento e tratabilidade (VON SPERLING, 2005).
A abundância da água traz uma falsa sensação de recurso inesgotável,
falsa, pois de acordo com especialistas, 97,2% da água do Planeta é salgada.
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Dos 2,8% restantes, 2,15% estão na forma de geleiras e somente 0,65% estão
aptos para consumo em lagos, nascentes e em lençóis subterrâneos. Embora
estas informações divirjam um pouco de uma fonte para outra, a realidade é a
mesma, chegando até em estimativas de que a água doce, de fácil acesso para o
consumo humano (encontrada em rios, lagos e na atmosfera) represente apenas
0,07% da água do planeta (MACÊDO, 2000).
Embora a disponibilidade de água doce no Brasil não seja pequena, 80%
se localiza na Amazônia, onde vive apenas 5% da população, já o nordeste, que
representa 33% da nossa população, tem apenas 3,3% das disponibilidades
hídricas do país (MACÊDO, 2000).

FIGURA 1 - Ciclo hidrológico
FONTE: Evans (2010).
A figura mostra o ciclo hidrológico, onde neste ciclo distinguem-se:
- Precipitação;
- Escoamento superficial;
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- Infiltração;
- Evaporação; e,
- Transpiração.
Além do ciclo da água no globo terrestre, existem ciclos que fazem com
que água permaneça em sua forma líquida, porém tem suas características
alteradas em função de como é utilizada (VON SPERLING, 2005).
Este ciclo é denominado Ciclo Antrópico das Águas (ALVES, 2011).
Assim seria se não houvesse a interferência do homem.

FIGURA 2 - Ciclo antrópico das águas
FONTE: ALVES (2011).
Segundo Alves, (2011) o ciclo das águas não se limita exclusivamente no
seu trânsito pelo meio ambiente, e sim, como a água transita pelo meio
ambiente, levando-se em consideração as interferências do homem no seu meio.
Isso se refere ao ciclo antrópico das águas.
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Ciclo antrópico das águas leva em consideração as ações do homem no
manejo das águas para diversos usos (ALVES, 2011).
A FIGURA 3 mostra a interferência do Homem no ciclo das águas. Mostra
como o Homem altera sua qualidade em função dos usos que ela proporciona. O
grande desafio é manter o ecossistema aquático, pois após sua captação, a água
é utilizada pelo Homem e este agrega poluentes que precisam ser removidos
antes destes efluentes serem devolvidos para os corpos hídricos novamente. A
figura a baixo atenta justamente para estes pontos.

FIGURA 3 - Interferências no Ciclo antrópico das águas.
FONTE: ALVES (2011).
Genericamente a rota do uso da água inicia quando é retirada de um rio,
lago ou lençol subterrâneo. O segundo passo depois de captada, é sofrer
transformações e tratamentos, adequando esta água ao uso. Com sua utilização
após sofre alterações em sua qualidade, transforma-se em um despejo líquido
que é levado até uma estação de tratamento, para assim ser encaminhada, por
exemplo, a um rio (VON SPERLING, 2005).
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Estudos recentes revelam que a qualidade da água vem ganhando cada
dia mais atenção, principalmente no que diz respeito à presença de micro
poluentes no meio ambiente em concentrações que chegam a ordem de µg L-1,
ηg L-1 e pg L-1. Um bom exemplo são os contaminantes provenientes dos
desruptores endócrinos, os quais tem capacidade de desregular o sistema
endócrino dos animais, sejam eles humanos ou não. Estes poluentes podem com
o passar do tempo, levar sérios prejuízos à vida de todos os animais e inclusive
para os seres humanos (SNYDER, et. al., 2001).
Fármacos e reguladores endócrinos têm sido estudados de forma a
cercar os riscos que podem ser associados à sua utilização junto ao meio
ambiente. A utilização destas substâncias pode causar efeitos adversos nos seres
humanos.
Estudos atestam mudanças na reprodução de animais, possivelmente em
função da presença de micros poluentes, conhecidos como desreguladores
endócrinos presentes na água. Este problema já é vivido há algum tempo, mas
recentemente tornou-se um assunto importante na área ambiental e médica,
proporcionando uma grande movimentação por parte da sociedade e comunidade
cientifica, chegando até a mídia. A literatura nos mostra que os desreguladores
endócrinos

provocam

desenvolvimento

e

diversas

doenças,

inclusive

desenvolvimento sexual anormal, podendo levar a esterilização ou redução da
reprodução (COLEMAN et al., 2005).
A qualidade da água, especialmente, tem suas características alteradas
quando

utilizada

em

processos

industriais,

especialmente

na

indústria

farmacêutica.
Produtos farmacêuticos fazem parte de um grupo de substâncias que, até
recentemente têm sido expostos ao ambiente com muito pouca atenção. A razão
pela qual eles podem ser interessantes como micro poluente ambiental, é que as
substâncias médicas são desenvolvidas com a intenção de realizar um efeito
biológico. Especialmente antibióticos utilizados como promotores de crescimento
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e como aditivos em piscicultura estão previstos para ter seu fim no meio ambiente
(CHEMOSPHERE, 1998).
Pouco se conhece sobre as vias de exposição das substâncias médicas
no ambiente. Apenas algumas investigações têm relatado achados de
substâncias médicas em amostras de campo, além de resultados positivos em
sedimentos ou resíduos de amostras de água tratada. Várias substâncias
parecem ser persistentes no ambiente. O conhecimento atual não revela se o uso
terapêutico regular pode ser a fonte de uma substância presente no esgoto
sanitário, embora clofibrato, um agente de redução de lipídeos, tem sido
identificado

no

solo

e

em

amostras

de

água

da

cidade

de

Berlim

(CHEMOSPHERE, 1998).
Os estrógenos naturais (17β-estradiol), ou os estrógenos sintéticos (17αetinilestradiol) vêm recebendo atenção especial da comunidade científica, e
estudos demonstram que estas substâncias são as maiores responsáveis pela
atividade estrogênica observada nos efluentes encaminhados para ETE Estações
de Tratamento de Efluentes. (JOBLING e SUMPTER, 1993), (DESBROW et al.,
1998).
O 17α-etinilestradiol é um dos principais estrogênios sintéticos encontrado
nas pílulas anticoncepcionais e aplicado nas terapias de reposição hormonal. Ele
também é um dos principais desreguladores endócrinos encontrado no ambiente
aquático pelo fato de ser um estrogênico altamente resistente a biodegradação.
Os estrogênios sintéticos, na maioria das vezes, são mais estáveis em água e
possuem alto poder de acordo com estudos de (SNYDER et al.,1999) e (LIU e
LIU, 2004).
Efluentes de estações de tratamento são importantes fontes de
lançamentos

de

substâncias

estrogênicas

no

meio

ambiente

aquático

(DESBROW et al., 1998 e JOBLING et al.,1993 ).
O que realmente importa aqui é o estudo dos efluentes das indústrias
farmacêuticas produtoras de produtos hormonais.
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A proposta desta pesquisa é investigar os problemas que ocorrem
quando se descarta água proveniente da produção de produtos hormonais.
Especificamente alertar para o que ocorre quando tal efluente é encaminhado
para uma estação biológica de tratamento de efluentes, onde o tratamento do
efluente se dá por meio da descarga de tal efluente em tanques que contem
micro-organismos vivos. Este descarte prejudica o funcionamento ou até mesmo
elimina o tratamento que por ventura está sendo feito, pois pode matar os microorganismos presentes na ETE Estação de Tratamento de Esgoto. Além disso,
existem outras consequências potenciais que são:
•

Não remoção de substâncias que serão lançadas em corpos
naturais de água, podendo chegar até às casas das pessoas que
são servidas por estes corpos hídricos;

•

Formação de produtos e subprodutos complexos e potencialmente
tóxicos ou no mínimo danosos, ao Homem e ao meio ambiente; e,

•

Impossibilidade potencial de reuso dos efluentes tratados, ou
melhor, limite no reuso como, por exemplo, regra de grama.

•

É de fundamental importância que as indústrias venham se
capacitar tecnologicamente, de forma a atender aos padrões de
lançamento dos efluentes.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos foram divididos em geral e específicos.

2.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é avaliar a aplicabilidade de um método de
ozonização no tratamento para efluentes gerados na produção de medicamentos
que contenham o hormônio 17 α etinilestradiol, e como este efluente é
previamente tratado antes de serem encaminhado para uma ETE (Estação de
Tratamento de Efluentes) ou para uma rede de coleta pública de esgoto.

2.2 Específicos
Para atender o objetivo geral da pesquisa, foi necessário alcançar os
seguintes objetivos específicos:
•

Pesquisa de um método de neutralização de efluentes provenientes das
áreas de produção de indústrias farmacêuticas que contenham
quantidades

ou

concentrações

detectáveis

de

hormônios

17α

etinilestradiol;
•

Avaliar uma solução de tratamento que possa ser aplicada no

em

efluentes, que contenham traços de hormônios, 17α etinilestradiol; e ,
•

Identificar possíveis recomendações que possam ser apresentadas às
indústrias que produzem medicamentos que contenham o hormônio
17α etinilestradiol.
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capitulo serão apresentadas as principais etapas da pesquisa,
buscando descrever como o trabalho foi desenvolvido. Como dados práticos,
foram consideradas as informações obtidas em um laboratório de uma indústria
situada no Estado de Minas Gerais, onde os dados obtidos na empresa analisada
serviram para que fosse possível atingir conclusões acerca deste efluente no que
se refere à presença do 17 α etinilestradiol.
Estes foram os procedimentos metodológicos aplicados durante a
execução dos trabalhos:
• Levantamento e estudo de bibliografia existente sobre o assunto:
 Pesquisas em bibliotecas especializadas;
 Buscas em sites especializados no assunto;
 Revistas técnicas específicas; e,
 Visita a instalações de fábricas de produtos farmacêuticos.
• Avaliação da revisão bibliográfica, onde a partir desse levantamento, foram
organizados e separados todos os títulos, artigos, dados, etc. para análise
sistemática, conforme cada atividade em desenvolvimento na pesquisa.
• Análise de um experimento visando eliminar a presença do hormônio 17α
etinilestradiol

em

uma

solução

aquosa

proveniente

da

lavagem

de

equipamento e utensílios de uma área de produção hormonal.
O experimento se deu em um laboratório de análise de uma indústria
farmacêutica onde o ambiente da produção pode ser controlado. Vale ressaltar
que os dados foram gentilmente cedidos, para utilização da presente pesquisa,
onde o

local possuía temperatura, umidade e qualidade do ar, quanto a

partículas em suspensão, controlados de acordo com as especificações da RDC
17 (BRASIL, 2010).
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Para a execução do experimento foi utilizada água ultra pura produzida por
um sistema Elix 35 com filtro da empresa Milipore. Produz 35 L/h de água com
resistividade < 0,2µS/cm, TOC < 30 ppb e bactérias comumente presentes na
água proveniente da concessionária pública < 10 ufc/ml, de acordo com as
especificações da RDC 17 (BRASIL, 2010)

FIGURA 4 - Sistema de produção de água ultrapura Elix 35.
FONTE: Catalogo Milipore Corporation (2010).
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A preparação das amostras de efluentes, similares ao da lavagem da
produção a ser analisada, se deu com concentrações controladas contendo 10 µg
de 17α-etinilestradiol L-1 cada uma. As amostras foram preparadas em bancada
de laboratório, simulando o efluente proveniente da produção. Foram preparadas
seis amostras, de uma vez só, não sendo necessário nenhum tipo de
conservação, sendo que foram utilizadas três amostras para o experimento com
ozonização, e três amostras para o experimento com ozônio mais peróxido de
hidrogênio.
Nas amostras preparadas para o experimento com o ozônio e para o
experimento com ozônio mais peróxido de hidrogênio foram corrigidos o pH para
3, 7 e 11. A correção do pH foi feita com a adição de ácido sulfúrico ou hidróxido
de sódio em água produzida pelo Elix.
Para a ozonização das amostras foi utilizado um ozonizador Philzon Mod.
SO 50. A escolha deste ozonizador foi função de sua produção de ozônio que é
de 50 g O3/h. Sua alimentação foi feita com ar atmosférico.
Nos testes com O3/H2O2, o peróxido de hidrogênio foi adicionado à
amostra em uma razão de 2:1, e a ozonização foi feita pelo ozonizador Philzon
Mod. SO 50.
Para determinação da concentração de hormônio nas amostras foi utilizado
um cromatógrafo gasoso Shidadzu 2014, conforme mostra a FIGURA 5.

30

FIGURA 5 - Cromatógrafo Gasoso.
FONTE: Catalogo Shimadzu (2010).

A cromatografia foi executada para as amostras utilizando o seguinte
procedimento: preparação da amostra, conforme sugere o experimento já
realizado por BILA (2005), ajuste do pH 3, pH 7 e pH 11, inserção ou não de
peróxido de hidrogênio, ozonização simulando os volumes e arranjos apontados
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no experimento realizado por BILA (2005) e análise cromatográfica, conforme o
fluxograma FIGURA 21.
• Conclusão dos resultados encontrados.
Para obtenção das conclusões e recomendações, utilizou-se a base teórica
da pesquisa bibliográfica e os resultados do experimento realizado, lembrando
que o experimento se baseou nos resultados práticos obtidos pela pesquisa
realizada por BILA (2005).
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nos últimos quarenta anos, o mundo começou a se preocupar com a
presença de substâncias tóxicas no meio ambiente. A comunidade científica
desperta para a necessidade do desenvolvimento de modelos que pudessem
determinar o caminho, ou seja, a rota de tais substâncias no meio ambiente.
Porém, somente na década de 1990, estudos realizados nos Estados Unidos
mostraram que algumas drogas estavam presentes na água em concentrações
que poderiam ameaçar o equilíbrio do meio ambiente. Atualmente, muitas drogas
estão sendo monitoradas e investigadas. Dente as investigadas, destacam-se: os
antibióticos, os analgésicos,

os desinfetantes,

os antiespasmódicos, os

hormônios, os contrastantes, os psicofarmacológicos, os citostáticos, os solventes
e outros (JØERGENSEN e HALLING-SØRENSEN, 2000); (KÜMMERER, 2004).
É importante frisar, que conforme estudo realizado por LEVY (2006), existe
uma crescente preocupação com a presença de fármacos em ambientes
aquáticos e uma preocupação na avaliação dos impactos ambientais por eles
produzidos.
É importante ressaltar, também, que a degradação e remoção da atividade
estrogênica de desreguladores endócrinos por processo de oxidação, conforme
BILA (2005) e aqui descrito, mostram que efluentes contendo resíduos de
fármacos com traços de hormônio em sistemas aquáticos, são incapazes de
causar um risco de toxicidade aguda no ambiente; no entanto, em longo prazo
pouco se sabe, o que pode vir a ocorrer e é de se preocupar.
Assim este estudo alerta para a presença destes fármacos no meio
ambiente.
No presente trabalho foram feitas pesquisas na literatura disponível, na
busca de alternativas para neutralizar a atividade estrogênica do 17α
etinilestradiol em solução aquosa. Na sequência foram avaliados métodos que
podem ser aplicados para neutralizações de soluções que contenham o 17α
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etinilestradiol. Foram avaliados tanto a ozonização, como a adição de peróxido de
hidrogênio seguida da ozonização da solução.

4.1 Água nas indústrias farmacêuticas
4.1.1 Histórico
A água é uma das matérias primas mais importante para a fabricação de
medicamentos e pode ser um dos componentes com maior representatividade em
sua formulação. Além disso, é também utilizada nos sistemas de higienização e
esterilização, tanto na forma líquida como na forma de vapor (PINTO, 2000;
ANSEL, 2000).
A água é, sem dúvida, a matéria-prima de mais elevado volume
empregada,

considerando

de

forma

global,

a

produção

farmacêutica, de biotecnologia, correlatos e cosméticos. Pode ser
usada direta ou indiretamente, com potencial impacto na
qualidade do produto e segurança do paciente. Mesmo quando
considerado as formas purificadas de água, produzidas em
sistemas bem planejados, utilizadas como insumos ou fluidos de
processos, podem ocorrer problemas. Estes derivam, em grande
parte, de consideração equivocada de que a água, na sua forma
sem mistura e estável. Entretanto a água consiste em meio e
crescimento que, embora não rico, apresenta variações em suas
características microbianas (FERRAZ et al., 1996).

No ciclo hidrológico, a precipitação corresponde a toda água que cai da
atmosfera na superfície da terra, sob a forma de chuva, neve, granizo e orvalho. A
precipitação quando atinge a superfície da Terra, encontra dois caminhos a
seguir: escoar pela superfície, podendo evaporar ou infiltrar no solo onde pode
ainda evaporar ou ser absorvido pelas plantas (VON SPERLING, 2005).
O conceito de qualidade da água encontra-se relacionado à utilização e
às características apresentadas pela água, por sua vez determinadas pelas
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substâncias nela presentes. O padrão de potabilidade da água é composto por
um conjunto de características (parâmetros) que lhe confere qualidade para o
consumo humano (SANTOS e CRUZ, 2008).
A qualidade da água depende de vários fatores. Dependem do tipo de
sistema de tratamento utilizado, da frequência de manutenção e limpeza do
sistema, além
purificada

dos procedimentos de armazenamento e distribuição da água

produzida.

Estes

fatores

podem,

evidentemente,

afetar

suas

características e atingir diretamente qualidade do produto a ser produzido
(SANTOS e CRUZ, 2008).
Toda água purificada PW (Purified Water) deve ser produzida a partir de
água potável tratada em um sistema que assegure as especificações
determinadas pelas farmacopeias (VON SPERLING, 2005).
A conceituação de água purificada é feita no item 4.1.3.
O conceito de qualidade de água encontra-se relacionado à utilização e
as características apresentadas pela água. O padrão de potabilidade da agua é
composto por um conjunto de características, ou parâmetros, que lhe conferem a
qualidade necessária ao consumo humano. No Brasil, o Ministério da Saúde, em
consonância às ações de vigilância sanitária, estabeleceu um padrão para a
potabilidade da água, regulamentado pela Portaria MS nº 518/2004.
A hipótese de que substâncias químicas presentes no meio ambiente
podem causar uma resposta biológica nos organismos expostos não é nova. Os
efeitos causados ao sistema endócrino de animais de laboratório por substâncias
estrogênicas foram primeiramente evidenciados nos anos 1900, por alguns
pesquisadores (ALLEN e DOISY, 1923).
Este assunto despertou interesse com maior intensidade na comunidade
científica, em função do aumento na detecção de anomalias na saúde de seres
humanos e de animais, que evidentemente podem estar relacionados com a ação
de desreguladores endócrinos (BILA e DEZOTI, 2007).
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Segundo CASTRO (2002) Um dos focos da comunidade cientifica nos
últimos 10 anos, foram os estudos a respeito da presença, no meio ambiente, de
compostos químicos caracterizados pela capacidade de simular ou alterar a
atividade hormonal de humanos e de outros animais. Estes compostos foram
denominados desreguladores endócrinos (DE), onde se atribuiu a capacidade de
desregular o sistema endócrino. Estas substâncias inibem ou alteram as funções
normais dos sistemas imunológico, nervoso e endócrino.
A água tem suma importância para indústria farmacêutica. Além de
participar dos processos de limpeza e desinfecção de materiais, embalagens,
equipamentos, utensílios e superfícies. Ela pode ser utilizada como veículo em
formulações para o preparo de medicamentos, o que exige maior atenção e
conhecimento (RIGOLIN, 2004).
Diversos tipos de água purificada encontram-se disponíveis para as
indústrias farmacêuticas, sendo cada uma para uma determinada aplicação. As
empresas estabelecem ainda, procedimentos e especificações em seus controles
de qualidade de modo a garantir a qualidade dessa água, ainda que existam
especificações determinadas pela farmacopeia Americana USP United States
Pharmacopeia 32 (PINTO et al., 2010).
Informações a respeito da USP 32 podem ser obtidas por meio de
solicitações à secretaria executiva da U.S. Pharmacopeia. 12601 Twin brook
Parkway – Rockville, MD 20852-1790 USA, ou encaminhando e-mail para
execsec@usp.org.
Os tipos de água e suas principais características estão descritos na RDC
n° 17: Água Potável, Água Purificada e Água para Injetáveis (BRASIL, 2010)
4.1.2 Água Potável
Água comumente usada pela indústria farmacêutica. Este tipo de água é
mencionado pela USP United States Pharmacopeia como adequada para uma
infinidade de aplicações. É utilizada nas etapas iniciais de limpeza dos diversos
equipamentos, como base para posterior purificação, obtendo-se águas mais
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nobres, água permitida para fabricação de fármacos, quando permitido, e para
uso em geral (PINTO et al., 2010).
Um fator importante é que esta água atenda aos limites de concentração
dos contaminantes, atendendo sua potabilidade. Para tanto é importante a
verificação de tais parâmetros, especialmente quando o fornecimento desta água
é de origem privada, pois o testes devem ser efetuados para assegurarem a
conformidade de suas especificações (PINTO et al., 2010).
4.1.3 Água Purificada
Consiste

em

uma

água

com

grau

de

pureza

reconhecido

internacionalmente, conforme (WHO, 2004) World Health Organization. Esta água
é utilizada para formulação de medicamentos não estéreis, medicamentos
utilizados para uso tópicos e orais, sendo esta água utilizada como produto para
obtenção de água para injeção e ainda vapor limpo grau farmacêutico. Tem como
limite de ação 100 UFC por ml (unidades formadoras de colônias) (PINTO et al.,
2010).
Água purificada (PW- Purified Walter) deve ser preparada a partir de uma
fonte de água potável como um mínimo de qualidade de alimentação de água,
devem satisfazer as especificações de pureza química e microbiológica, e deve
ser protegida de contaminação e proliferação microbiana (WHO, 2004).
A figura 6 apresenta um sistema de tratamento de água por meio de
colunas catiônicas e aniônicas.

37

FIGURA 6 - Sistema de desmineralização de água.
FONTE: ARQUIVO DO AUTOR (2004).
4.1.4 Água Altamente Purificada
Consiste em uma água com alto grau de pureza, onde esta água é
utilizada para formulação de medicamentos estéreis que não tenham pirogênios.
Uma forma de se obter é por meio de osmose reversa. Utilizada para produção de
medicamentos do tipo oftálmicos, otológicos e nasais. Tem como limite de ação
10 UFC por ml (unidades formadoras de colônias) (PINTO et al., 2010).
Pirogênios são fragmentos de paredes de células bacterianas gramnegativas, ou lipopolissacarídeos (PERSON, 1985), (BREDA, 2001).
4.1.5 Água Estéril para Injeção
Consiste em uma água com o mais alto grau de pureza utilizada pela
Indústria farmacêutica. Reconhecido internacionalmente pelo seu grau de pureza,
esta água é utilizada para formulação de medicamentos estéreis parenterais.
Deve ser isenta de endotoxinas bacteriana, de maneira a não provocar efeitos
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farmacológicos adversos. Uma forma de se obter é por meio de dupla osmose
reversa, ou por meio de destilação. Embora esse tipo de água seja utilizada para
produção de medicamentos do tipo injetável, ela não se presta a injeção direta.
Tem como uso adequado a reconstituição e diluição de matérias, sendo
dissolvido ou diluído. São também utilizadas para preparação de meios de
cultura. Tem como limite de ação 10 UFC por ml (unidades formadoras de
colônias) (PINTO et al., 2010).
4.1.6 Água Estéril para Irrigação
Semelhante a água estéril para injeção exceto com relação aos materiais
particulados. Utilizada especificamente na irrigação de tecidos profundos e
lesões, onde torna importante a esterilidade e o baixo conteúdo de endotoxinas
(PINTO et al., 2010).
4.1.7 Água Estéril para Inalação
Semelhante a água estéril para injeção. Utilizada especificamente na
umidificação de gases para aplicações pulmonares, tais como oxigênio
suplementar ou respiradores de pacientes. Também utilizada para administração
de medicamentos por inalação (PINTO et al., 2010).
4.1.8 Água Bacteriostática
Semelhante a água estéril para injeção. Utilizada especificamente na
umidificação de gases para aplicações pulmonares, tais como oxigênio
suplementar ou respiradores de pacientes. Também utilizada para administração
de medicamentos por inalação (PINTO et al., 2010).
4.1.9 Água Purificada Estéril
Água Purificada Estéril é a mais recente especificação de água
acondicionada

introduzida

pela

USP

United

States

Pharmacopeia.

É

especialmente destinada a preservar a sua qualidade microbiana antes e seu uso.
É empregada como água purificada, porém com um volume muito baixo, evitando
assim a necessidade de um sistema de produção de água local. Embora o
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acondicionamento de águas em containers não promova um crescimento
microbiano, esta é potencialmente instável (PINTO et al., 2010).
4.1.10 Padrões de qualidade de água para Indústria Farmacêutica
Para atender à crescente sensibilidade exigida, várias indústrias,
especialmente as farmacêuticas têm adotado padrões de qualidade de água
segundo as especificações da USP United States Pharmacopeia. Informações a
respeito da USP 32 podem ser obtidas por meio de solicitações à secretaria
executiva da U.S. Pharmacopeia. 12601 Twin brook Parkway – Rockville, MD
20852-1790 USA, ou encaminhando e-mail para execsec@usp.org.
Assim especificaram-se quatro tipos de água, de acordo com suas
respectivas aplicações, que conforme o NCCLS National Committee for Clinical
Laboratory Standards (Comitê Nacional para Padrões de Laboratórios Clínicos),
que nada mais é do que o Comitê Americano para Padrões de Laboratório, assim
definidos:
a) Água Tipo I: pode ser considerada como a água de qualidade ideal.
Deve ser usada em métodos de análise que requeiram mínima interferência e
máxima precisão e exatidão (absorção atômica, espectrometria de emissão de
chama, traços de metais, procedimentos enzimáticos sensíveis a traços de
metais, eletroforese, cromatografia líquida de alta resolução, fluorometria);
preparação de soluções-padrão e de soluções tampão; processos onde a
presença de micro-organismos deve ser mínima. A água tipo I deve ser usada no
momento em que é produzida; não deve ser estocada, pois sua resistividade
diminui, podendo ocorrer lixiviação de metais e/ou compostos orgânicos do frasco
de estocagem e também desenvolvimento / contaminação bacteriana;
b) Água Tipo II: utilizada em métodos analíticos e processos onde é
tolerada a presença de bactérias: reagentes em geral, sistemas de microbiologia
e métodos / processos aos quais não são necessários os usos da água tipo I e da
água para aplicações especiais;
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c) Água tipo III: utilizada para lavagem de vidraria em geral, produção de
água de maior grau de pureza e preparação de culturas bacteriológicas; e,
d) Água para Aplicações Especiais: Água utilizada em procedimentos
que requerem a remoção de contaminantes específicos - remoção de pirogênios
para cultura de tecidos / células e remoção de traços de orgânicos para
cromatografia líquida de alta resolução.
4.1.11 Parâmetros de água grau farmacêutico
Os pontos que merecem estudo na obtenção de água para a indústria
farmacêutica são os seguintes:
•

Qualidade da água disponível inicialmente;

•

Qualidade e quantidade de água a ser produzida;

•

Modo de produção desta água; e,

•

Custo de implantação e operação dos processos de tratamento.

De acordo com a United States Pharmacopeia (USP 32) estes são os
requisitos para água purificada e para água para injetáveis, utilizadas na
produção de medicamentos.
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Água Purificada
PW

Água para Injetáveis
WFI

5à7
Estágio 1: < 1,3µS/cm
Estágio 2: < 2,1µS/cm
Estágio 3: < valor
associado à medida do Ph
<100 UFC/ml

5à7
Estágio 1: < 1,3µS/cm
Estágio 2: < 1,3µS/cm
Estágio 3: < valor
associado à medida do Ph
< 10 UFC/ml

500 partes por bilhão (ppb)

500 partes por bilhão (ppb)

100 UFC/ml

10 UFC/ml
< 0,25 UE/ml

Parâmetro
pH
Condutividade
Bactérias
Carbono Orgânico Total
(TOC)
Bactérias
Endotoxinas

-

TABELA 1 - Parâmetros de água ultrapura.
Fonte: United States Pharmacopeia USP 32 (2010)
4.1.12 Exigências básicas para sistemas de água para uso farmacêutico
Os sistemas de produção, armazenamento e distribuição de água para uso
farmacêutico devem ser planejados, instalados, validados e mantidos de forma a
garantir a produção de água de qualidade apropriada. Tais sistemas não devem
ser operados além de sua capacidade planejada, além do que, a água deve ser
produzida,

armazenada

e

distribuída

de

forma

a

evitar

contaminação

microbiológica, química ou física. Tais sistemas devem ser sempre monitorados
pela garantia de qualidade, a qual tem por obrigação planejar toda e qualquer
manutenção ou modificação no sistema. As fontes de água e a água tratada
devem

ser

monitoradas

microbiológica,

incluindo

regularmente
o

quanto

desempenho

dos

à

qualidade

sistemas

de

química

e

purificação,

armazenamento e distribuição. Os registros dos resultados do monitoramento e
das ações tomadas devem ser mantidos por um período definido. O grau de
tratamento da água deve considerar a natureza e o uso pretendido, bem como as
etapas no processo de produção na qual a água será utilizada (BRASIL, 2010).
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4.2 Poluentes nas águas
A certeza de que a água a ser utilizada em um processo farmacêutico não
apresenta contaminação é primordial para que se tenha qualidade no produto e
esta não seja descartada, compondo assim um efluente que deve ser tratado.
Principais componentes a serem investigados.
4.2.1 Materiais inorgânicos dissolvidos
Ions cálcio e magnésio (Ca++ e Mg++) dissolvidos de formações rochosas;
gases, como o dióxido de carbono (CO2), que se ioniza na água e forma ácido
carbônico; silicatos lixiviados de leitos arenosos de rios ou de recipientes de vidro;
íons ferroso (Fe++) e férrico (Fe+++), liberados de tubos e superfícies de ferro;
íons cloreto e fluoreto,de estações de tratamento de água; fosfatos, de
detergentes e fertilizantes; nitratos, de fertilizantes; íons alumínio, manganês,
cobre etc. (Breda, 2001).
4.2.2 Materiais particulados
Inclui, principalmente, sílica, resíduos desagregados do metal de tubulação
e coloides. Estas partículas em suspensão podem entupir filtros, válvulas, tubos e
membranas de ultra filtração e de osmose reversa. (Breda, 2001).
4.2.3 Materiais Orgânicos Dissolvidos
É importante utilizar água isenta de contaminantes orgânicos em análises
de substâncias orgânicas via HPLC, cromatografia gasosa, eletroforese e
fluoroscopia e em pesquisas envolvendo cultura de tecidos. Para se determinar
os níveis de contaminantes orgânicos presentes na água tipo I são usados os
analisadores de carbono orgânico total, que oxidam os compostos orgânicos e
medem o CO2 liberado (Breda, 2001).
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4.2.4 Micro-organismos
Estes penetram nos sistemas de purificação através da água de
alimentação, folgas de conexões, vazamentos e trincas; no interior do sistema as
bactérias segregam uma substância polimérica que permite sua aderência a
superfícies internas de tanques e recipientes de estocagem, tanques e cartuchos
de resinas de troca iônica, tubulações e quaisquer outras superfícies de difícil
limpeza. As bactérias são usualmente detectadas e quantificadas por filtração da
amostra de água através de um filtro de porosidade de 0,45 micrometros e
posterior cultura desse filtro em meio adequado, durante alguns dias. As
contagens de bactérias são reportadas em UFC/ml (unidades formadoras de
colônias por mililitro) (Breda, 2001).
4.2.5 Pirogênios
São, tipicamente, fragmentos de paredes de células bacterianas gramnegativas, ou lipopolissacarídeos. A água de grau farmacêutico e para uso em
injetáveis deve ser isenta de pirogênios (Breda, 2001), (PERSON,1985).

4.3 Qualificação e Validação dos sistemas de água para indústria
farmacêutica
Antes de qualquer coisa, na indústria farmacêutica a geração de água sem
qualidade, gera efluente, pois se a água não serve para o que se pretende ela
deve ser descartada.
Um dos fatores chave para a competitividade de um processo, é a relação
entre qualidade e produtividade. Uma água sem qualidade e/ou sem validação é
descartada e por consequência mais um agravante para se juntar aos efluentes
gerados na produção. (Lobo, 2003),
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Segundo Lobo (2003), a fase da produção artesanal ficou caracterizada
pela total aproximação entre o produtor e o consumidor. A fase da revolução
industrial provocou grandes mudanças em termos de abordagem da qualidade,
aproximando o produtor do consumidor, e mais com o aumento da escala de
produção aparece o controle da qualidade. Inicialmente o foco na inspeção era o
produto final, posteriormente o controle da qualidade passou por uma série de
aperfeiçoamentos, onde a inspeção em diferentes etapas do processo produtivo,
o controle estatístico da qualidade, as cartas de controle, dentre outros, se
destacaram. De qualquer forma, o controle da qualidade tinha inicialmente ênfase
na detecção de defeitos e o distanciamento entre quem produzia e quem
consumia. A segmentação do controle da qualidade, em função da produção
seriada, diluiu a responsabilidade pela qualidade em cada etapa, surgindo assim
com maior intensidade os problemas com a qualidade dos produtos.
Ainda segundo Lobo (2003), estudos apontam que parte dos problemas
de qualidade tem origem em falhas gerenciais e não técnicas. Isso deu origem ao
chamado sistema de gestão de qualidade, que associa ações de controle que,
efetivamente, têm ênfase na detecção de defeitos, por meio de ações de
administração da qualidade, visando a prevenção de defeitos.
O primeiro passo, antes de falar em qualificação e validação dentro da
indústria farmacêutica, é preciso definir o que vem a ser Boas Práticas de
Fabricação (BPF). Assim, BPF é a parte da garantia da qualidade que assegura
que os produtos são produzidos e controlados, com padrões adequados à
fabricação de medicamentos, assegurando assim sua confiabilidade (BRASIL.
RDC n° 17, 2010).
Para que se possa ter uma certificação em um processo de BPF é preciso
a adoção de práticas de gestão de qualidade, normatização metrologia e
avaliação de conformidade (LOBO, 2003).
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Desta forma é preciso entender um pouco melhor o que vem a ser
qualificação e validação de um processo.
Qualificação é conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que
quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados
e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. A qualificação é
frequentemente uma parte da validação, mas as etapas individuais de
qualificação não constituem sozinha, uma validação de processo. A qualificação
de Desempenho (QD) é a verificação documentada de que o equipamento ou
sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível, de acordo com
parâmetros

e

especificações

definidas,

por

períodos

prolongados.

Em

determinados casos, o termo "validação de processo" também pode ser utilizado.
A qualificação de Instalação (QI) é o conjunto de operações realizadas para
assegurar

que

as

instalações

(tais

como

equipamentos,

infraestrutura,

instrumentos de medição, utilidades e áreas de fabricação) utilizadas nos
processos produtivos e ou em sistemas computadorizados estão selecionados
apropriadamente e corretamente instalados de acordo com as especificações
estabelecidas. A qualificação de Operação (QO) é o conjunto de operações que
estabelece, sob condições especificadas, que o sistema ou subsistema opera
conforme previsto, em todas as faixas operacionais consideradas. Todos os
equipamentos utilizados na execução dos testes devem ser identificados e
calibrados antes de serem usados. A qualificação de Projeto (QP) é evidência
documentada

de

que

as

instalações,

sistemas

de

suporte,

utilidades,

equipamentos e processos foram desenhados de acordo com os requisitos de
BPF (Boas Práticas de Fabricação) (BRASIL. RDC n° 17, 2010).
Validação é parte das Boas Práticas de Fabricação (BPF) de produtos
farmacêuticos. Basicamente é um elemento da garantia da qualidade associado
ao processo em particular. Os princípios básicos da garantia da qualidade têm
como objetivo a produção de produtos adequados ao uso pretendido. Estes
princípios são ligados diretamente à qualidade e à segurança.
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Etapas do processo devem estar sob controle, para que os produtos sejam
consistentemente produzidos e que atendam a todas as especificações definidas
e requisitos de qualidade. A validação é fundamental para se atingir os objetivos
desejados. É por meio do projeto e validação que um processo estabelece
confiança e atende às suas especificações. A documentação associada à
validação

deve

incluir

Procedimentos

Operacionais

Padrão

(POP),

especificações, Plano Mestre de Validação (PMV), protocolos e relatórios de
qualificação e protocolos e relatórios de validação (BRASIL. RDC n° 17, 2010).
Assim a validação e a qualificação são componentes do mesmo conceito
sendo que o termo qualificação é utilizado para equipamentos, utilidades e
sistemas enquanto que o termo validação é utilizado para processos. E mais, a
qualificação é parte da validação (BRASIL. RDC n° 17, 2010).
Quando se pensa em um processo, o primeiro passo para a obtenção de
resultados analíticos confiáveis, está na validação do método analítico escolhido.
A validação pode ser definida como “a confirmação por exame e fornecimento de
evidência objetiva de que os requisitos específicos são atendidos”, segundo a
(NBR ISO/ IEC 17025: 2001).
A ANVISA, sob orientação e respaldos técnicos da OPAS, Organização
Pan-americana de Saúde e a OMS Organização Mundial de Saúde, tem como
interesse maior o estabelecimento de critérios objetivando garantir a qualidade e
segurança dos produtos. Essas ações incluem as inspeções realizadas e a
efetivação de uma consciência de Qualidade Total, a começar pela compra de
insumos, produção, controle de processos, controle de qualidade e produto
acabado. Para isso metodologias eficazes de análise em parceria com o
acompanhamento de métodos e produtos, contribuem para atingir a meta da
qualidade total assegurada - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 17, 2010 e
RDC 304, 2004).
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De acordo com a ANVISA, Qualidade e Produtividade, são fatores
essenciais quando se pensa em produção, e mais, isso deve ser uma grande
preocupação e até certo ponto constante dos mais diversos setores da produção.
Outro ponto é que a qualidade observa diferentes abordagens. Isso é sem dúvida
um enorme fator para obtenção do sucesso.
Resumindo, água mal gerada, efluente gerado.

4.4 Composição dos efluentes nas indústrias farmacêuticas
4.4.1 Efluentes nas indústrias
O lançamento de efluentes industriais diretamente na rede publica de
coleta de esgoto seria uma alternativa satisfatória, caso as estações receptoras
de esgoto possuíssem capacidade de reduzir ou eliminar os poluentes presentes
nestes efluentes, os quais na maioria das vezes são perigosos. E mais, a maioria
das estações de tratamento não foram projetadas para esta finalidade (MORITA e
SAPIA, 2003).
À medida que um efluente industrial é encaminhado para um recurso
hídrico, com este são carregados de compostos extremamente nocivos com um
grande potencial em causar danos à saúde e perturbações da microbiota
responsável pela eficiência do processo biológico de tratamento (MORITA e
SAPIA, 2003).
Os processos produtivos empregados pelas indústrias formam efluentes
altamente complexos, que muitas vezes podem conter substancias toxicas, como
compostos fenólicos, pesticidas, herbicidas, hidrocarbonetos, e outros (COSTA et
al., 2003).
A presença de diversos poluentes no efluente podem causar efeitos
desastrosos ao meio ambiente, pois eventualmente passam pelas estações de
tratamento de efluentes, chegando aso corpos hídricos.

48

No Estado de São Paulo, o lançamento de efluentes industriais na rede
publica de esgotos está condicionado ao Artigo 19-A do Decreto Estadual 8.468
de 08 de setembro de 1976. Esta Legislação estabelece limites para diversos
parâmetros. Assim, pode ser que uma determinada indústria, que porventura
atenda aos requisitos da legislação, possa causar danos ao sistema de coleta,
inibindo o processo de tratamento do efluente, e/ou gerando substancias nocivas
ao Meio Ambiente. Estudos têm sugerido procedimentos metodológicos e critérios
de recebimento de efluentes, não domésticos, em Estações de Tratamento de
Esgotos (SAMPAIO et al., 1999; MORITA e SAPIA, 2003).
Segundo TEIXEIRA e JARDIM (2004) inúmeros conceitos ambientais e a
conscientizando de todos, por meio de propagandas e programas educativos têm,
cada vez mais, contribuído para a melhoria do cenário ambiental.
Para que o esgoto seja descartado em um corpo hídrico, como por
exemplo, um rio, um lago ou no até mesmo o mar, antes se deve prever o seu
tratamento. Este pode incluir uma estação de tratamento que pode se biológica
e/ou físico-química, conforme o caso. Porém, antes o efluente deve ser analisado
para que seja verificado se este tem produtos que afetem a estação de
tratamento ou não são tratados por ela.
Ao longo das décadas, a atividade industrial tem produzido
rejeitos gasosos, líquidos e sólidos nocivos ao meio ambiente.
Substâncias químicas presentes na atmosfera, principalmente
compostos organoclorados voláteis produzidos pelo homem, tem
colocado em risco a vida na terra através da destruição da
camada de ozônio. Da mesma forma, processos industriais que
utilizam grandes volumes de água contribuem significativamente
com a contaminação dos corpos d'água, principalmente pela
ausência de sistemas de tratamento para os grandes volumes de
efluentes líquidos produzidos. Dentro deste contexto, uma
importante parcela do processo de contaminação pode ser
atribuída às atividades das refinarias de petróleo, indústrias
químicas, têxteis e papeis. No entanto, não menos importante é a

49
contribuição da atividade agrícola, dos esgotos sanitários e dos
resíduos domésticos (FREIRE, Renato Sanches et al., 2000).
Em função deste panorama, muitos estudos têm sido realizados
buscando desenvolver tecnologias capazes de minimizar o
volume e a toxicidade dos efluentes industriais. Infelizmente, a
aplicabilidade destes tipos de sistemas está subordinada ao
desenvolvimento de processos modificados e ao estabelecimento
de sistemas de reciclagem de efluentes, atividades que implicam
em tecnologias evolutivas e ainda indisponíveis universalmente.
Assim, o estudo de novas alternativas para o tratamento dos
inúmeros efluentes industriais atualmente produzidos, continua
sendo uma das principais armas de combate à poluição dos
corpos hídricos, fato este que justifica o tema da pesquisa ora
apresentado (FREIRE et al., 2000).

O perfil básico do esgoto é composto por matéria orgânica e mineral, em
solução e em suspensão, podendo levar uma alta quantidade de bactérias e
outros organismos patogênicos e não patogênicos. Vários produtos ainda podem
ser encontrados na rede de esgoto industrial, tais como: estopas, tampas
diversas, resíduos de produtos de embalagem como vidros ou plásticos, e ainda
produtos tóxicos de origem industrial. Outros objetos ainda podem ser
encontrados na rede de esgoto, onde frascos de produtos de higiene, além de
produtos como absorventes, preservativos usados, e etc. Os fármacos são
dispostos no ambiente aquático após sua aplicação na forma nativa ou como
metabólitos por diferentes maneiras. A principal rota de contaminação ambiental
causada pelos humanos são a ingestão seguida de excreção e disposição através
do sistema de tratamento de esgoto, de água residuária provenientes de
hospitais, das indústrias e lixo (HOLM et al., 1995).
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4.4.2 Efluentes das indústrias farmacêuticas
Os fármacos oriundos da indústria farmacêutica devem ter também um
papel importante na composição do esgoto lançado, e assim, presente no meio
ambiente.
Um ponto importante que se deve atentar é o que se faz para neutralizar
tal efluente, e qual o resultado disso em todo esse processo.
Indústrias, ao produzirem seus produtos, geram etapas de produção, que
vão desde o recebimento das matérias-primas, até a conclusão do produto
fabricado. Uma etapa que existe na indústria farmacêutica, é a lavagem de seus
utensílios e máquinas. A água utilizada nesse processo carrega materiais
poluentes e deve ser tratada antes de ser encaminhada para uma ETE Estação
de Tratamento de Efluente
O interesse é o caminho deste agente hormonal que sai da unidade de
produção industrial e vai para a ETE Estação de tratamento de Efluentes da
indústria.
Se não forem tomados certos cuidados, estes efluentes podem atingir aos
sistemas de abastecimento de água potável de uma cidade, por exemplo. Assim,
deve ser evitando o contato de efluentes oriundos de uma produção com águas
do subsolo ou outras águas superficiais que possam atingir corpos hídricos que
sirvam para qualquer forma de abastecimento.
Efluente gerado pelas indústrias farmacêuticas vem preocupando uma
parte considerável dos ambientalistas, em função de que cada vez mais são
encontrados fármacos em afluentes de tratamento de esgoto e águas naturais
(BILA e DEZOTTI, 2003).
Produtos como antibióticos e hormônios, que podem ser encontrados em
efluentes industriais apresentam baixa biodegradabilidade, além do fato de serem
tóxicos para organismos aquáticos, promovendo assim o desenvolvimento e
cepas bacterianas multirresistentes (ALMEIDA et al., 2004).
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FIGURA 7 - Vias dos agentes hormonais ativos, até atingirem a água potável.
FONTE: BILA e DEZOTTI (2003).

O comportamento e destino de fármacos e seus metabólitos no ambiente
aquático ainda não é bem conhecido. A baixa volatilidade destes compostos
indica que a distribuição no ambiente acontecerá principalmente por transporte
aquoso, mas também pela cadeia alimentar e dispersão. No tratamento de esgoto
dois processos são importantes: adsorção para os sólidos suspensos (lodo de
esgoto) e biodegradação. A adsorção de partículas ou microrganismos depende
das características do fármaco (hidrofobicidade, interações eletrostáticas, pH).
Exemplos destas interações são AAS, ibuprofen, diclofenaco,

indometacina,

ácido de clofibrico, bezafibrato e gemfibrozil com íon a pH neutro, que possuem
uma pequena tendência de adsorção no lodo. Uma redução de pH aumenta
razoavelmente este processo (KUMMERER et al., 1997; BUSER et al., 1998).
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No entanto a adsorção do fármaco no lodo não é uma importante saída
para sua eliminação de águas superficiais ou esgoto devido ao fato que a
degradação do fármaco no lodo ou sedimento é muito baixo, como demonstrado
em vários estudos (TERMES et al., 2004; URASE e KIKUTA, 2005).
A Lei 6938/81, de 31/08/81 (DOU, 1981), alterada pela Lei 7804/89, Lei
8028/90, Lei 9960/00, Lei 10165/00, Lei 11284/06 e Lei 11941/09, dispõe sobre a
Política Nacional de Meio Ambiente e conceitua como poluição a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividade que diretamente ou indiretamente
prejudica a saúde, a segurança o bem estar da população, cria condições
adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota,
afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, e ainda alteram as
características do meio ambiente.
Outra conceituação é a de poluição das águas, que nada mais é do que a
adição de substâncias ou de formas de energia, que diretamente ou indiretamente
alteram a natureza dos corpos d’água, de maneira que prejudiquem de uma forma
ou de outra sua utilização. Essa definição associa poluição ao conceito de
prejuízo e aos usos dos corpos d’água, sempre atribuídos ao ser humano. Por
outro lado, prática e importante, principalmente analisando-se as medidas de
controle para redução da poluição (VON SPERLING, 2005).
O impacto da poluição nas águas tem como avaliação não só a medida
como o controle, e para tanto, são necessários levantamentos e estudos,
inclusive amostras e análises laboratoriais dos efluentes estudados. Para tanto se
devem obter dados e levantamentos que possam caracterizar o efluente, tais
como: tipo, volumes, concentrações, frequência, origem e etc. (VON SPERLIMG,
2005).
Segundo Von Sperling (1996), estes são os principais poluentes das
águas.
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Poluentes
Sólidos

Matéria orgânica
biodegradável

• Em suspensão total

• DBO

Nutrientes

• Nitrogênio
• Fósforo

Organismos
patogênicos

• Coliformes

Matéria orgânica não
biodegradável

• Pesticidas
• Alguns detergentes
• Produtos farmacêuticos
• Outros
• Elementos específicos

Metais

Sólidos inorganicos
dissolvidos

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, etc

• Sólidos dissolvidos totais
• Condutividade elétrica

Consequências
• Problemas estéticos
• Depósito de lodos
• Adsorção dos poluentes
• Proteção de patogênicos
• Consumo de oxigênio
• Mortandade de peixes
• Condições sépticas
• Crescimento excessivo de algas
• Toxicidade aos peixes (amônia)
• Doenças em recém-nascidos
• Poluição da água subterrânea
• Doenças de veiculação hídrica
• Toxicidade (várias)
• Espuma (detergentes)
• Redução da trasf de oxigênio
• Red biodegradabilidade
• Maus odores (ex. fenóis)
• Toxicidade
• Inibição do tratamento biológico
• Problemas na disposição do lodo
• Contaminação
da
água
subterrânea
• Salinidade excessiva
• Toxicidade à plantas (alguns
ions)
• Problemas de permeabilidade do
solo

TABELA 2 - Principais agentes poluidores das águas.
Fonte: VON SPERLING (2005).

Um ponto muito importante nos efluentes é que atualmente em todo
mundo, fármacos tais como, antibióticos, hormônios, anestésicos, antilipêmicos,
meios de contraste de raios-X, anti-inflamatórios entre outros, foram detectados
no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Destra forma, o
monitoramento de fármacos residuais vem ganhando grande interesse, pois
muitas dessas substâncias são frequentemente encontradas em efluentes de
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Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas naturais, em concentrações
na faixa de µg/L e ng/L (STUMPF et al, 1999). Também pode ser verificado no
estudo desenvolvido no artigo de BILA (2007).
Atualmente os efluentes de ETE Estações de tratamento de esgoto são
importantes fontes de lançamento de substâncias estrogênicas no ambiente
aquático (DESBROW et al, 1998). Estes demonstram que os estrogênios naturais
(17α-estradiol e estrona) e sintéticos (17α-etinilestradiol) são responsáveis pela
maior parte da atividade estrogênica detectada em efluentes de ETE Estações de
tratamento de efluentes.
Devemos salientar que não é só a Indústria farmacêutica que libera
substâncias estrógenas no meio ambiente. O esgoto residencial deve ter uma
especial atenção, pois por meio dele, todo hormônio excretado pelo homem e
pela mulher pode chegar aos rios e até no mar.
Os estrogênios estrona, 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol recebem
também atenção especial, pois são continua e diariamente excretados no esgoto
e não são completamente removidos nas ETE (STUMPF et al, 1999). Com isso,
são lançados continuamente nos sistemas aquáticos e podem ser encontrados
nas águas superficiais, muitas vezes usadas como suprimento de água potável.
Como os processos convencionais de tratamento de esgoto não
removem totalmente esses micro poluentes (JOBLING et al, 1993)., um risco
constante é imposto aos humanos e às espécies animais. Os estrogênios naturais
são excretados na urina por mulheres, animais fêmeos e, em menor quantidade,
por homens na forma de conjugados polares inativos, predominantemente como
glucuronides e sulfatos. Porém, estudos demonstram que esses estrogênios são
encontrados nas ETE na forma livre, sugerindo que ocorrem reações de
transformação dessas substâncias durante o processo de tratamento na ETE.
TERNES et al. (2002) revisaram as quantidades diárias excretadas dos
estrogênios naturais 17β-estradiol, estrona, estriol e a quantidade de 17αetinilestradiol nas pílulas orais contraceptivas e estimaram as excreções diárias
de estrogênios por humanos, Tabela 3.
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Categoria

Estrona

17 α etinilestradiol

17 β
Estradiol

Homens

3,9

-

1,6

Mulheres menstruando

8

-

3,5

Mulheres na menopausa

4

-

2,3

Mulheres grávidas

600

-

259

Mulheres

-

35

-

TABELA 3. Excreção diária (µg) per capta de estrogênios por humano.
FONTE: TERNES et. al. (2002).
A quantificação dos poluentes deve ser expressa em termos de carga. A
carga dever ser expressa em termos de massa por unidade de tempo, e pode ser
calculada levando-se em consideração a origem do poluente e os dados
disponíveis, como por exemplo, g/d (gramas por dia) (VON SPERLING, 2005).
As indústrias farmacêuticas têm seus efluentes gerados em processos
que envolvem:
-

Grande variedade em suas matérias-primas e produtos finais;

-

Variedade de processos em uma mesma linha da unidade
industrial, função da rápida mudança em seus lotes de produção
em um curto espaço de tempo;

-

Composição altamente variável dos despejos, em função de
frequentes mudanças de lotes de produção;
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-

Variações que envolvem não apenas a presença de compostos
orgânicos diversos, mas também grandes alterações na salinidade
dos efluentes; e,

-

possível presença de produtos que prejudiquem a estabilidade ou
mesmo a manutenção de micro-organismos necessários aos
sistemas de tratamento biológico dos efluentes (antibióticos,
hormônios, sanitizantes e etc...).

Desta maneira pode-se dizer que existem pontos que conferem aos
efluentes da indústria farmacêutica, características próprias que delimitam a
composição e levam um desafio aos projetistas de sistemas de tratamento. Estes
devem aliar o pleno conhecimento do processo industrial à experiência e ao bom
senso decorrentes de projetos semelhantes.
4.4.3 A legislação relativa ao lançamento de efluentes na rede de coleta
Pública ou corpo hídrico
O lançamento de qualquer fonte poluidora em um sistema público de
esgoto deve obedecer a limites estabelecidos na legislação estadual, Lei N° 997
de 31/05/1976, regulamentada pelos Decretos N° 8.486 de 08/09/1976 e N°
15.425 de 23/07/1980, em conjunto com a Resolução 357.
A classificação atribuída aos corpos d’água, as diretrizes ambientais, seu
enquadramento, as condições e padrões de lançamento destes efluentes em
corpos d’água, são definidos pela Resolução CONAMA N° 357 de 17 de Março de
2005, mais Resoluções do CONAMA complementares. Tais padrões visam
preservar estes corpos hídricos de forma a manter suas características, porém
substâncias emergentes não são consideradas porque não se tem conhecimento.
Quando o lançamento ocorre em um sistema público de esgotos, sem
capacidade de tratamento, serão aplicados padrões de emissões para os
efluentes de forma a preservar as águas interiores ou costeiras, de superfície ou
subterrâneas, pois uma vez lançado este efluente pode interferir no equilíbrio do
sistema.
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A Lei N° 997/76, regulamentada pelo Decreto N° 8.468 de 08/09/1976,
estabelece os limites de lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora em
um corpo d’agua. Em seu Art. 17 o Decreto 8.468 apresenta limites específicos,
onde sempre são estabelecidas concentrações máximas para cada caso de
lançamento.
A resolução CONAMA N° 357, por sua vez, também apresenta condições
e padrões de lançamento de efluentes, após o devido tratamento, diretamente ou
indiretamente em corpos d’água desde que atendidas às condições dispostas do
Art. 24, ao Art. 37.
Em ambos os instrumentos normativos, tanto no Decreto N° 8.468 de
08/09/1976, como na resolução CONAMA N° 357, existem regulamentações que
dão abertura ao Órgão Ambiental competente determinar padrões de lançamento
de efluentes.
A seguir, a Tabela 4 apresenta um comparativo entre Art. 17 da lei
estadual N° 997/76, regulamentada pelo Decreto N° 8.468 de 08/09/1976 e a
resolução CONAMA N° 357 para diversos parâmetros inorgânicos, indicando
inclusive suas
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Parâmetros
Inorgânicos

Unidade

Decreto 8.468/76

Resolução
CONAMA 357

Arsênio total
Bário total
Boro total
Cadimio total
Chumbo total
Cianeto total
Cobre dissolvido em água
Cromo total
Cromo Hexavalente
DBO 5 dias
Estanho
Fenóis totais
Ferro dissolvido
Fluoreto total
Manganes dissolvido
Materiais sedimentáveis
Mercurio total
Niquel total
Nitrogenio amoniacal total
Oleos e graxas
pH
Prata total
Selenio total
Sulfato
Sulfeto
Temperatura
Zinco

mg/Las
mg/LBa
mg/L B
mg/L Cd
mg/L Pb
mg/L Cn
mg/L cu
mg/L Cu
mg/L Cr(VI)
mg/L O2
mg/L Sn
mg/L C6H5OH
mg/L Fe
mg/L F
mg/L Mn
mg/L
mg/L Hg
mg/L Ni
mg/L N
mg/L
Unid de pH
mg/L Ag
mg/L Se
mg/L
mg/L S
°C
mg/L

0,2
5,0
5,0
0,2
0,5
0,2
1,0
5
0,1
60
4,0
0,5
15,0
10,0
1,0
1,0
0,01
2
N/M
Ausência
5,0 – 9,0
0,02
0,02
1,0
1,0
< 40
5,0

0,5
5,0
5,0
0,2
0,5
0,2
1,0
0,5
0,1
N/M
4,0
0,5
15,0
10,0
1,0
N/M
0,01
2,0
20,0
20,0
5,0 – 9,0
0,1
O,3
N/M
1,0
< 40
5,0

Parâmetros
Orgânicos

Unidade

Decreto 8.468/76

Resolução
CONAMA 357

Cloroformio
Dicloroetano
Tetracloreto de carbon
Tricloroeteno

mg/L Chcl
mg/L
mg/L
mg/L

1,0
N/M
N/M
N/M

1,0
1,0
1,0
1,0

TABELA 4 Comparativo entre Decreto 8.468/76 e Resolução CONAMA 357
FONTE: CONAMA 357 ; Decreto 8468, 1976
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4.4.4 Efluentes da indústria farmacêutica com traços de hormônio
O estudo de micro poluentes na água em geral tem cada vez mais se
mostrado presente, e os problemas gerados com a presença de hormônios é um
deles.
A grande dificuldade no tratamento dos efluentes gerados nas Indústrias
Farmacêuticas está diretamente ligada à diversidade de produtos fabricados, às
várias concentrações apresentadas na produção, sua toxicidade, além dos
sanitizantes aplicados durante as lavagens e/ou sanitizações das linhas de
transportes dos produtos.
Outra dificuldade das empresas é a adequação junto à legislação, de modo
a cumprir as determinações dos diversos setores regulatórios que evolvem a
cadeia produtiva, como por exemplo: ANVISA, MAPA, FDA, EMEA, e outros.
Além do que não podemos esquecer as novas descobertas, e seus inúmeros e
diferenciados processos de fabricação.
Além disso, todos devem ainda atender as exigências dos órgãos
ambientais federais, o IBAMA; os de âmbito estadual CETESB, FEAM, FEEMA e
outros; além dos departamentos municipais VISA´s locais.
Várias são as substâncias que afetam o homem, tais como, substâncias
sintéticas (alquilfenóis, pesticidas, ftalatos, policlorados de bifenilas, bisfenol A,
substâncias farmacêuticas, entre outras) e substâncias naturais (estrogênios
naturais e fitoestrogênios). Devido à dificuldade de identificação desses micro
poluentes no meio ambiente, muitos métodos analíticos foram desenvolvidos para
detectar e quantificar essas substâncias em matrizes ambientais complexas, tais
como águas superficiais e subterrâneas, esgoto doméstico, efluentes de ETE,
sedimentos marinhos, solo e lodo biológico. Adicionalmente, a necessidade de se
conhecer os efeitos potenciais dos desreguladores endócrinos tem conduzido a
uma demanda por métodos de ensaios in vitro e in vivo para identificar os efeitos
biológicos de uma grande variedade de substâncias naturais e sintéticas
presentes no meio ambiente (BILA e DEZOTTI, 2003).
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Nos efluentes gerados por uma indústria farmacêutica, existem inúmeras
famílias

com

diversas

concentrações

de

substâncias

químicas

inertes,

substâncias químicas ativas de uso rotineiro, antibióticos, hormônios, produtos
biológicos, sanitizantes em geral, produtos com origem de sangue, produtos
oncológicos e reagentes diversos.
Estes produtos quando descartados podem alteram as características das
estações de tratamento de esgoto nascendo ai a problemática.
A preocupação com a presença, no meio ambiente, de substâncias
químicas de uso farmacológico da medicina humana e veterinária é função de
que estas foram desenvolvidas com o propósito de possuir atividade biológica.
Elas possuem comportamento físico-químico semelhante, isto é, atravessam
membranas e podem bioacumular-se nos organismos, provocando efeitos
diversos no ecossistema aquático. Não se sabe efetivamente os efeitos destas
substâncias,

apesar

do

aporte

destas no

meio

ambiente

se

elevado

(JØERGENSEN e SØRENSEN, 2000).
Os descartes de produtos nas indústrias farmacêuticas são geralmente
muito controlados e para cada família de descarte existem tratamentos
diferenciados. Para que se possa neutralizar estes efluentes, primeiramente é
necessário que se tenha uma rede de transporte totalmente separada dos
demais, uma vez que, para cada tipo de principio ativo, o processo de
neutralização pode ser diferente.
Os fármacos são considerados contaminantes ambientais devido a estas
moléculas serem biologicamente ativas. Além disso, a grande maioria dos
fármacos possui características lipofílicas e frequentemente apresentam baixa
biodegrabilidade no ambiente. Estas propriedades intrínsecas apresentam um
grande potencial para bioacumulação e persistência no meio ambiente
(CHISTENSEN, 1998).
Neste estudo, o foco é uma avaliação para os descartes de efluentes
líquidos com traços de hormônio das áreas de produção, para tanto, efluentes
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que contém traços de hormônios antes de serem encaminhados para a ETE
devem ser inativados.

4.5 Caracterização do Sistema Hormonal
Dos diversos sistemas do corpo humano, o sistema endócrino tem suma
importância. Os órgãos que compõem este sistema apresentam características
fundamentais na segregação de hormônios que, por sua vez, tem como função
principal a regulação de outros órgãos. Os órgãos que cumprem tais funções são
denominados glândulas de secreção interna e são assim chamados, pois não
possuem dutos. Os hormônios após serem produzidos entram na circulação
sanguínea e percorrem todo o organismo (DANGELO e FATTINI, 1988;
FERREIRA, 2003).
4.5.1 Receptores de hormônios
Definições são propostas para tais substâncias, "Endocrine Disrupting
Chemicals" (EDCs). Alguns autores entendem que são considerados "endocrine
disrupting chemicals" apenas substâncias que interagem com ambientes
receptores de hormônios, enquanto outros entendem como qualquer substância
que cause desequilíbrio, interferência ou alteração no sistema endócrino,
independentemente se atua diretamente no ambiente receptor ou não.
Desreguladores endócrinos representam uma gama extensiva de substâncias e
podem ser produtos naturais, como os fitoestrogênios (isoflavonas, lignanos e
coumestanos), produzidos pelas próprias plantas. Muito comum em produtos de
origem animal e vegetal, ou compostos químicos sintéticos (xenoestrogênios), na
sua grande maioria organoclorados, empregados nos mais variados usos
industriais, comerciais e domésticos (detergentes surfactantes), resinas, aditivos e
monômeros utilizados na produção de plásticos (CEC, 2001).
Desreguladores endócrinos são agentes que geram alterações no sistema
endócrino humano e também nos hormônios (WAISSMANN, 2002).
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São substâncias que além de terem a capacidade de interferir no sistema
endócrino de humanos e animais, são capazes de assumir função idêntica a de
um hormônio natural ou ainda inibir seu funcionamento. De maneira geral, são
substâncias que são estáveis e também persistentes no meio ambiente,
promovendo uma ampla e rápida dispersão no meio aquático (CASEY, et al.,
2004).
Segundo NOGUEIRA (2003), é o termo associado a substâncias capazes
de assumir função hormonal, onde a função mais afetada por estes agentes é o
mecanismo de regularização dos asteroides, ou seja, aqueles que alteram as
características sexuais das espécies.
Por outro lado, ALVES et al. (2007) diz que os hormônios presentes em
cosméticos e anabolizantes utilizados em rações animais também são
considerados desreguladores endócrinos.
De acordo com a "Environmental Protection Agency" (EPA). Um
desregulador endócrino é definido como um "agente exógeno que interfere com
síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônio natural no
corpo, os quais são responsáveis pela manutenção, reprodução, desenvolvimento
e/ou comportamento dos organismos" (U.S. EPA, 1997).
Pela ação da Comissão Estratégica comunitária em matéria de
desreguladores endócrinos estabelecida pela Comissão das Comunidades
Europeias foi estabelecida uma lista prioritária de substâncias para uma futura
avaliação do seu papel na desregulação endócrina. Assim, em 2000 foi proposta
uma lista com 553 substâncias sintéticas e de 9 hormônios naturais e sintéticos
(CEC, 2001).
Os desreguladores endócrinos atuam pela ligação aos receptores de
esteroides, podendo alterar o funcionamento do sistema reprodutivo (WARING e
HARRIS, 2005).
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É importante salientar o conceito de desreguladores endócrinos (DE) que
são compostos químicos caracterizados pela capacidade de simular ou alterar a
atividade hormonal de humanos e de outros animais. Estas substâncias inibem ou
alteram as funções normais dos sistemas imunológico, nervoso e endócrino
(CASTRO, 2002), ou ainda, de acordo com a Environmental Protection Agency
(U.S. EPA, 1977) desregulador endócrino é definido com um “agente exógeno
que interfere com a síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de
hormônio natural no corpo que são responsáveis pela manutenção, reprodução,
desenvolvimento e/ou comportamento dos organismos”. Existem ainda outras
definições para os desreguladores endócrinos presentes no meio ambiente.
Frequentemente, são referidos como estrogênios ambientais, estrogênios
exógenos ou exoestrogênios. Exoestrogênios são diversos grupos de substâncias
que não necessariamente apresentam alguma semelhança com a estrutura
química do 17β-estradiol, mas causam respostas antagônicas e agônicas,
possivelmente através de mecanismos de ação via receptores hormonais. A
atividade agonista é a capacidade de uma substância acoplar-se ao receptor de
hormônios esteroides e elucidar uma resposta. Em contrapartida, a atividade
antagonista é a habilidade de uma substância acoplar-se ao receptor de
estrogênio e bloquear a ação do ligante natural (estrogênio). Essas substâncias
podem ser identificadas por sua capacidade de ligar-se ao receptor de
estrogênios (RE) e induzir ou atenuar uma resposta hormonal (ZACHAREWSKI,
1997).
Os termos estrogênios ambientais ou eco-estrogênios também geram
controvérsias no meio científico, pois omitem a possibilidade de substâncias que
não sejam estrogênicas, como por ex., andrógenos (hormônios masculinos), antiandrógenos e antiestrogênicos, poderem afetar o sistema endócrino. Outros
autores usam o termo substância estrogênica para quaisquer substâncias que
interagem com receptores de hormônios esteróides, sendo ele receptor de
estrogênio ou não (CEC, 2001).
A Tabela 5 apresenta os estrógenos mais comuns.
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Esteroides

Alquifenóis

17αetinilestradiol

Nonilfenol

17β-estradiol

Nonilfenol
etoxilado

Estrona

Oxifenol

Compostos
Poli
Aromáticos
Bifenilas
Policloradas (PCB)
Retardantes de
Chama
Hidrocarbonetos
Poliaromáticos
(PAH)

Compostos
Orgânicos
Oxigenados
Ftalatos
Bisfenol A

TABELA 5 - Lista de substâncias classificadas como desreguladores endócrinos.
FONTE: BIRKETT e LESTER (2003)
Os estrógenos têm sido classificados como os maiores contribuintes entre
os desreguladores endócrinos, quando se fala em provocar alterações endócrinas
em organismos que estão presentes em águas superficiais (GOMES et al., 2004).
Isso se dá, pois o sistema hormonal dos organismos é estimulado por baixíssimas
concentrações dos esteroides, ou seja, de partes por bilhão (ppb) ou partes por
trilhão (ppt) (Nogueira, 2003; Routledge et al, 1998).
Outro fator importante é que a água que chega às torneiras, pronta para
ser bebida depois de filtrada, contém uma diversidade de fármacos. Este
problema surgiu nos início dos anos noventa quando um ecotoxicologista
trabalhando na Inglaterra associou a feminilização de peixes machos à presença
na água do anticoncepcional 17α-etinilestradiol. Inclusive tal ocorrência alertou
que estrógenos podem provocar dimorfismo sexual no sistema reprodutor dos
peixes, comprometendo a sua reprodução. Técnicas analíticas de análise dos
efluentes mostraram que a contaminação de águas por fármacos é um fenômeno
que ocorre no mundo desenvolvido. Não só rios e lençóis freáticos estão
contaminados com poluentes químicos, até a água potável, depois de tratada,
está contaminada com anticoncepcionais e outras classes de fármacos (LEVY,
2006).
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4.5.2 Características das substâncias hormonais
Os

principais

estrogênios

humanos

naturais

são

estradiol

(17α-

etinilestradiol e 17β-estradiol), estrona e estriol. Os usos mais comuns são
reposição hormonal, tratamento da deficiência de estrogênios, no tratamento de
determinados carcinomas e no tratamento de diversas disfunções no sistema
reprodutivo (GILMAN, A. et al, 2003).
Para ilustrar, na tabela 6 são apresentadas as propriedades físicas e
químicas de três produtos hormonais.
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TABELA 6 - Propriedades físicas e químicas dos esteroides do presente estudo.
FONTE: LAI, K. M. et al, (2000)
A estrutura do composto hormonal 17α etinilestradiol é composta por anéis
aromáticos.
A Figura 8 apresenta as estruturas químicas de um estrogênio sintético. As
substâncias sintéticas com atividade estrogênica também são denominadas de
xenoestrogênios por alguns autores (DESBROW et al., 1998).
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FIGURA 8 - Estrutura do hormônio 17α - etinilestradiol.
FONTE: Reis Filho et al, (2005).
Muitos estrógenos são persistentes no meio ambiente, acumulam-se no
solo e no sedimento de rios, são transportadas a longas distâncias pela atmosfera
de suas fontes. Acumulam-se ao longo da cadeia trófica, representando um sério
risco à saúde daqueles que se encontram no topo da cadeia alimentar, ou seja,
os humanos (MEYER et al, 1999).

4.5.3 Remoção de hormônios presentes na água
O lançamento de efluentes in natura ou até mesmo processados, são os
principais meios de contaminação do ambiente aquático, seja ele por deficiência
de infraestrutura quanto ao saneamento, ou ineficiência das ETE Estações de
tratamento de Esgotos. Estas dificuldades podem ser tecnológicas e/ou
operacionais (ERICKSON, 2002).

4.6 Tratamento de efluentes hormonais
Existem alguns métodos que são utilizados para a neutralização de
soluções que contenham traços de hormônios, dentre eles, pode-se destacar o
método por meio de ozonização, incluindo a oxidação por meio de peróxido de
hidrogênio H2O2 e ainda a passagem por lâmpada UV.

68

4.6.1 Processo de Ozonização
A palavra ozônio vem do grego ozein que quer dizer mau cheiro.
O ozônio, a forma tri atômica do oxigênio, apresenta-se como um gás
incolor e de odor pungente. Em fase aquosa, o ozônio decompõe-se rapidamente
a oxigênio e espécies radicalares (MANSTEN et al., 1994).
O ozônio é um gás incolor a temperatura ambiente, é um agente oxidante
muito poderoso (E0 = 2,08 V) quando comparado a outros agentes oxidantes
como, por exemplo, H2O2 (E0 = 1,78 V), permitindo que esta espécie possa reagir
com uma numerosa classe de compostos (KUNZ et. al., 1997). Sua formula
molecular é O3.
O ozônio é o segundo mais poderoso oxidante, perdendo apenas para o
flúor. É um poderoso agente contra germes e vírus atacando seus aparelhos
respiratórios. A concentração segura para o contato com o homem é de 0,01 ppm
(HASSEMER, 2000).
O ozônio é um gás instável nas condições atmosféricas, e relativamente
instáveis em solução aquosa; por outro lado, é muito estável no ar, em condições
normais de temperatura e pressão (Di BERNARDO, 1993).
Como é um agente oxidante, ataca praticamente todos os compostos
orgânicos com ação rápida. Quando em grandes concentrações passa ser um
gás tóxico, em altas temperaturas sofre rápida decomposição e tem como odor
um cheiro parecido com o cloro. Quando em água é instável e possui uma meia
vida de minutos. Assim quando for necessário, precisa ser produzido no local, ou
seja, produzido “in situ” e utilizado imediatamente, face sua volatilidade
(HARRISON, 2000).
Dentre os diferentes processos utilizados na geração de ozônio, o mais
usual é o método de descarga por efeito corona (LIN, 1993). Por meio deste
método, o ozônio é gerado pela passagem de ar ou oxigênio puro por entre dois
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eletrodos submetidos a uma elevada DDP diferença de potencial de
aproximadamente 10.000 V. Isto causa a dissociação do oxigênio, sendo a
formação do ozônio consequência da recombinação de espécies radicalares de
oxigênio, com moléculas de oxigênio presentes no sistema (LIN, 1993; METCALF
& EDDY, 1991). Todo esse processo tem um rendimento que varia entre 1 a 4 %
(m/m) e entre 6 a 14 % (m/m) para sistemas alimentados por ar ou oxigênio,
respectivamente (RICE, 1996).
O Ozônio pode ser produzido por três técnicas diferentes: exposição do O2
à luz UV, eletrólise do ácido perclórico e por descarga eletroquímica. Dentro dos
processos de produção de ozônio, o mais utilizado comercialmente, é o que utiliza
descarga eletroquímica, também conhecida como efeito corona. A característica
relevante desse processo é a obtenção da maior taxa de conversão do oxigênio
em ozônio. Neste, o ozônio é gerado pela passagem de ar ou oxigênio puro entre
dois eletrodos, sob elevada diferença de potencial, mas ou menos 10.000 V. A
passagem do ar ou oxigênio entre as placas com elevada diferença de potencial,
causando uma excitação nos elétrons livres com grande de energia, eles colidem
com o oxigênio molecular causando sua dissociação. Assim após uma terceira
colisão o ozônio é formado. Podemos ver nas reações abaixo e na figura a seguir
(ALMEIDA et al., 2004).
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O2 → O + O
·

O + O2 → O3

FIGURA 9 - Esquema de geração de ozônio
FONTE: www.portalsaofrancisco.com.br (2010).

FIGURA 10 - Esquema de descarga eletroquímica para geração de ozônio
FONTE: EVANS (1972).

As figuras de 11 à 14 mostram o fluxograma da ozonização quando se usa
oxigênio ou quando se usa ar na alimentação do gerador de ozônio,
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FIGURA 11 - Fluxograma de ozonização quando se usa oxigênio na alimentação.
FONTE: Adaptado de Bassani, (2003).

FIGURA 12 - Fluxograma de ozonização quando se usa ar na alimentação.
FONTE: Adaptado de Bassani, (2003).
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FIGURA 13 - Fluxograma de ozonização quando se usa difusão de bolhas.
FONTE: Adaptado de Bassani, (2003).

FIGURA 14 - Fluxograma de ozonização quando se usa um sistema de geração
de ozônio por batelada.
FONTE: Adaptado de Bassani, (2003).
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O ozônio vem sendo utilizado na Europa para tratamento de água desde o
início do século XX, sendo inicialmente empregado apenas na desinfecção de
água potável (GLAZE, 1987).
A ozonização é também usada no tratamento de água para oxidação de
micro poluentes orgânicos. Desta maneira, o ozônio vem sendo utilizado em
tratamentos de água e efluentes em função de seu alto poder de oxidação
(CAMEL e BERMOND, 1998).
Face seu poder oxidante e da ausência de produtos de decomposição
perigosos faz do ozônio um grande potencial no pré-tratamento de efluentes.
Pode-se destacar ainda que o uso do ozônio no tratamento de efluentes com
poluentes cresce a cada dia, e mais ainda, nas últimas décadas após o
desenvolvimento de geradores de ozônio em grande escala, o custo de instalação
e operação vem sendo cada vez mais baixo. Comparando com outros oxidantes,
o processo de tratamento da água por ozonização é mais eficiente na degradação
dos poluentes e não é agressivo para a maioria dos organismos, uma vez que
nenhum aditivo é adicionado à água. A ozonização também é utilizada para o
tratamento de efluentes com poluentes orgânicos. Por outro lado sua utilização
em grandes volumes industriais precisa ser avaliada, devido a demanda de
energia elétrica. (CHEN et al., 2003).
O ozônio é capaz de reagir com uma numerosa classe de compostos
orgânicos face ao seu elevado potencial de oxidação. A eficiência total da
oxidação do ozônio é determinada principalmente pela reatividade química do
composto, volatilidade, concentração residual de ozônio na fase líquida,
coeficiente de transferência da massa na coluna de contato, área interfacial gás
líquido e composição química da água (EVANS, 1972).
A decomposição do ozônio na água é considerada como ozonização e
pode ser classificada como POA (processo de oxidação avançado), isto é,
quando a degradação de compostos orgânicos ocorre por mecanismo indireto.
Um dos fatores limitantes do processo de ozonização, que influencia na eficácia
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geral, é a eficiência de transferência de massa de ozônio do gás para a fase
líquida. Uma das soluções possíveis é a aplicação por eletrodo poroso (BRITTO
et al.; 2008).
Em determinadas condições, o ozônio propicia a formação de radicais
hidroxilas OH, com elevado potencial de oxidação, podendo ser mais efetivo no
tratamento de certos compostos. Assim, os processos que implicam na formação
de radical hidroxila são denominados de Processos de Oxidação Avançados
(POA) (ALMEIDA et al., 2004).
Dentre as técnicas oxidativas utilizadas, a ozonização e os processos
oxidativos avançados têm se mostrado eficiente na remoção de micro poluente.
Ou seja, estrogênios presentes em matrizes aquosas, quando submetidos a
técnicas de oxidação avançada, têm sido removidos de modo promissor pela
utilização de agentes oxidantes: ozônio molecular e radical OH (CAMEL e
BERMOND, 1998).
Compostos orgânicos podem ser oxidados com ozônio seletivamente em
grupamentos funcionais. O ozônio reage principalmente com ligações duplas e
sistemas aromáticos. Na realidade os grupos doadores de elétrons melhoram a
oxidação pelo ozônio, enquanto os grupos que retiram elétrons diminuem as
taxas de reação (VON GUNTEN, 2003).
Existem na literatura trabalho relacionado à degradação de estrogênios
pelo processo de ozonização (BILA, 2005).
Segundo relata BILA (2005), existe um crescente interesse de grupos
científicos a cerca de micro poluentes presentes no meio ambiente, como os
desreguladores endócrinos. Neste trabalho é abordada a presença destes micro
poluentes tanto esgoto doméstico, como nas estações de tratamento de efluentes
e ainda em águas naturais. Neste estudo foi verificada a influencia do pH e
diferentes dosagens de ozônio na degradação e/ou remoção da atividade
estrogênica.
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Ainda segundo BILA (2005), seu experimento foi executado a partir de uma
solução estoque de 17β-estradiol em uma concentração de 20 mg.L-1 em acetona
e estocada a 4°C. A partir daí foram preparadas soluções aquosas, com água
ultra pura, em concentrações de 1,0 mg.L-1 , 10 µg.L-1 e 50 µg.L-1 de 17βestradiol. Neste ponto o experimento recebe uma oxidação com ozônio, onde três
pontos são importantes: o gerador de ozônio, o analisador de ozônio e uma
coluna de contato. A corrente de ozônio continuamente introduzida na coluna de
contato gera microbolhas, ozonizando a solução. A ozonização foi conduzida com
diferentes dosagens de ozônio e pH. O ajuste do pH foi feito por meio da adição
de Ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio. Após a ozonização as amostras foram
avaliadas verificando a degradação do 17β-estradiol. A metodologia empregada
para avaliar a remoção do17β-estradiol por ozonização foi constituída pela
extração por fase sólida e detecção por CG ou CG/EM.
Conforme demonstra o experimento de BILA (2005), na ozonização, dois
oxidantes principais (O3 molecular e radicais HO.) podem atuar de acordo com o
pH. O pH favorece aos compostos orgânicos, porém reagem rapidamente com a
variedade de compostos. Com pH de baixo valor, a oxidação ocorre com maior
frequência via O3 molecular, que é mais seletivo e reage rapidamente. Para a
avaliação da influencia do pH na degradação do 17β-estradiol, foram investigados
com 3 valores diferentes de pH 3, pH 7 e pH 11.
BILA (2005), concluiu que a ozonização no processo, mostrou-se eficiente
na remoção do 17β-estradiol, alcançando altas remoções (>99,1%) com baixos
consumos de ozônio (1,0 mg.L-1). Porém, aponta que em pH 7 e pH 11, a
atividade estrogênica não foi totalmente removida, mesmo aumentando a
dosagem de ozônio.
As análises cromatográficas segundo BILA (2003) foram realizadas
seguindo o fluxograma abaixo
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FIGURA 15 - Esquema detalhado da metodologia analítica utilizada na
determinação hormonal por ozonização.
FONTE: BILA (2005).
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Segundo MILENA (2008, apud LIU et al. 2005, p. 27) são necessários 15
minutos de ozonização para remover mais de 90% de 17β estradiol.
Segundo a Resolução SMA – 33 16/11/2005 a CETESB os resíduos de
serviços de saúde deverão ser submetidos a tratamento e destinação final,
inclusive produtos hormonais. Não especifica a concentração em que pode ser
descartado o efluente, apenas diz que devem ser submetidos a tratamento e
destinação final específicos.
O ozônio é instável em água e sua decomposição é caracterizada por uma
diminuição em sua concentração inicial, seguida de uma segunda decomposição
·

do ozônio gerando um radical hidroxila OH. Por outro lado, dependendo da
qualidade do meio em que se encontra, o tempo da meia vida varia. Outro ponto é
que a estabilidade do ozônio depende de vários fatores e o pH deve ser
observado, pois os íons de hidroxila iniciam a decomposição do ozônio, como
podemos ver nas equações (ALMEIDA et al., 2004).
A decomposição do ozônio em solução aquosa alcalina, não é um
processo de etapa simples, mas, envolve reações em cadeia que podem iniciar
com a equação O3 + HO → O3• + HO•. Entretanto radicais HO• podem ser
produzidos também por outras reações (FORNI et al., 1982).
A decomposição do ozônio na água aumenta com o aumento do pH. Com
pH 6, a meia vida do ozônio é de cerca de 20 minutos, quando sobe para pH 7 é
aproximadamente de 15 minutos e quanto se tem pH 8, este tempo cai para 5
minutos. Assim o ozônio é mais estável em águas puras com pH menor do que 6.
Com o aumento do pH, oxidantes vão se formando, tais como os radicais HO.
Pode-se ainda dizer que a taxa de decomposição do ozônio em radicais HO

·

aumenta com o aumento do pH e é instantânea em pH maior do que 10
(HARRISON, 2000).
O3 + H2O → O2 + HO• + HO•
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Os radicais HO• também podem ser formados pela combinação da
ozonização com radiação UV e/ou H2O2.
Assim de acordo com as equações, a decomposição do ozônio pode ser
acelerada pelo aumento do pH, ou pela adição de peróxido de hidrogênio e ainda
pela aplicação de luz ultra violeta UV. Desta maneira a oxidação ocorre via ozônio
molecular. Outra observação é que ainda segundo Almeida e Guntem em pH
neutro ambos podem atuar concomitantemente

(ALMEIDA et al., 2004; VON

GUTEN, 2003).
A grande maioria dos Processos de Oxidação são os que utilizam O3/H2O2,
O3/UV e H2O2/UV. (HUANG et al., 1993). A ozonização é um processo oxidativos
avançado em pH básico face a rápida decomposição do ozônio em radicais OH
(HOIGNÉ e BALDE, 1976).
Na sua maioria, os Processos Oxidativos Avançados utilizam uma
combinação de fortes oxidantes (O3 e H2O2), catalizadores (ions de metais de
transição ou foto catalizadores) e irradiação ultravioleta UV (HUANG et al., 1993).
O processo pode ser acompanhado por uma adição de peróxido de
hidrogênio (H2O2) em solução, onde pode se decompor em espécies radicalares e
reagir diretamente com as substancias químicas presentes no efluente,
promovendo sua oxidação. A fim de se obter maior eficiência no processo, podese utilizar uma combinação com ozônio. O peróxido na presença do ozônio reage
formando radicais de hidroxila HO• que tem elevado poder de oxidação
melhorando o processo de oxidação. No processo H2O2/O3 o peróxido de
hidrogênio

reage

com

o

ozônio

quando

presente

como

ânion,

HO2-

(GOTTSCHALK et al., 2002).
Os processos de Oxidação Avançados (POA) destroem substâncias
orgânicas de difícil degradação e até em baixas concentrações (HUANG et al.,
1993).
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O sucesso dos Processos Oxidativos Avançados (POA) baseia-se nas
altas taxas de reação entre os radicais OH (MUNTER, 2001).
A ozonização e o processo de O3/H2O2 foram eficazes na degradação de
fenol, uma vez que foram obtidas remoções acima de 80%. Portanto, esses
processos tendem a ser efetivos na remoção da atividade (ESPURGAS et al,
2002).
Apesar de o radical OH ser o agente oxidante mais forte, o ozônio é muito
usado no tratamento de efluentes. Sua seletividade pode proporcionar que o
tratamento seja com baixas dosagens A ozonização pode ser aplicada em
conjunto com radiação ultravioleta e peroxido de hidrogênio (H2O2). Estes
processos podem ser mais poderosos do que apenas o ozônio. Desta forma, o
ozônio pode se decompor por mecanismos que envolvem a geração de radicais
OH , os quais são mais reativos. Estes processos são conhecidos por processos
·

oxidativos avançados (POA) (ANDREOZZI et al., 1999, GLAZE,1987, GLAZE e
KANG, 1989).
O processo de decomposição do ozônio pode ser acelerado aumentando o
pH, adicionando peróxido de hidrogênio, ou utilizando-se a incidência de luz ultra
violeta UV (ALMEIDA et al., 2004; VON GUNTEN, 2003). Assim, a oxidação de
compostos orgânicos durante o processo de ozonização ocorre reação direta, via
ozônio molecular.
O processo de UV/H2O2 (10 ppm de H2O2 e UV < 1000 mJ cm-2 ) é capaz
de diminuir a atividade estrogênica da mistura a baixos valores. A taxa de
remoção da mistura de estrógenos foi, segundo Chen et al, menor do que a
observada para os compostos separadamente e a remoção da atividade
estrogênica foi menor na água natural do que na água deionizada (CHEN et al.,
2007).
Segundo LIU et al. (2003), durante a irradiação com lâmpada UV (Ultra
Violeta), em uma solução contendo 17α etinilestradiol, houve uma diminuição em
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sua concentração. A fotodegradação do 17α etinilestradiol causa a quebra e
oxidação do anel aromático produzindo compostos contendo grupos carbonila.
Com a utilização do processo de UV/H202 é capaz de se diminuir a
atividade estrogênica da mistura a baixos valores. Em pesquisas segundo CHEN
et al. (2007), a taxa de remoção estrogênica da mistura de estrogênios é menor
do que a observada em compostos separadamente e a remoção da atividade
estrogênica é menor na água natural do que na água deionizada. Ainda segundo
CHEN et al. (2007) a taxa de remoção da atividade estrogênica é mais lenta na
água natural devido a uma diminuição na concentração de radicais OH face ao
efeito capturador de componentes presentes na água natural.
Os radicais hidroxilas são formados a partir de oxidantes como o H2O2 ou
03, e sua eficiência pode ser aumentada pela combinação com irradiação UV ultra
violeta (MELO et al., 2009). Quando submetidos à irradiação UV ultravioleta,
ocorre a quebra homolítica da molécula de H202 onde são produzidos radicais
hidroxila, H2O2 + hv → 2 HO• com rendimento quase unitário (DOMÈNECH et al.,
2001).
4.6.2 Ozonização de estrogênios
A ozonização é uma tecnologia considerada promissora na remoção de
estrogênios naturais e sintéticos de água potável e efluentes de ETE Estações de
Tratamento de Efluentes. Estudos recentes dão conta de que a oxidação destas
substâncias demonstrou que os compostos estrogênicos são rapidamente
oxidados pelo ozônio ou pelos radicais HO•. Demonstrou ainda que as constantes
das taxas de reação com os dois oxidantes são muito altas (ALUM et al., 2004,
HUBER et al., 2003, KIM et al., 2004).
Segundo HUBER et al. (2003) que investigaram a oxidação do 17αetinilestradiol durante a ozonização aplicada no tratamento de água, foi alcançada
uma remoção de mais de 97% do estrogênio em águas naturais.
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Já os estudos executados por TERNES et al. (2003) investigaram a
remoção de estrona com ozônio e este estrogênio foi reduzido abaixo do limite de
detecção.
ALUM et al. (2004) verificou que o ozônio oxidou rapidamente o 17αetinilestradiol e que a atividade estrogênica diminuiu mas uma atividade
estrogênica residual permaneceu e a oxidação resultou em uma rápida
transformação dos compostos.
Em seguida KIM et al. (2004) mostraram que a ozonização removeu 99%
do 17β-estradiol com uma concentração de ozônio de 5 mg de O3L-1 após 15 min
de tratamento. A mesma remoção de 17β-estradiol foi alcançada com uma
concentração de ozônio de 15 mg de O3L-1 por 4 min. Foi observado que a
concentração de ozônio dissolvido diminuiu quando parte do 17β-estradiol havia
se degradado. Com isso os autores concluíram que o 17β-estradiol é reativo com
o ozônio.
TERNES et al. (2003) testaram a remoção de fármacos de uma estação de
tratamento de esgoto na Alemanha. Para tanto montaram uma instalação piloto
de ozonização e desinfecção com UV. Os efluentes continham concentrações de
estrona que variavam entre 0,015 a 5,7 µgL -1. Para doses de 10 a 15 mg de O3L-1
de ozônio aplicadas no esgoto por um tempo de contato de 18 min, observaram
que todos os estrógenos reduziram. Os autores ainda testaram o Processo
Oxidativo Avançado (POA) com O3 / UV, e este apresentou um pequeno aumento
na eficiência.
Segundo BILA (2005), o pH influencia na formação de subprodutos
formados na ozonização de 17β estradiol. Alguns subprodutos propostos com
valores de pH 7 e pH 11 não foram detectados quando a ozonização foi
conduzida em pH 3, onde foi concluído que diferentes caminhos de reação,
ocorreram em diferentes valores de pH de ozonização e pode ser explicado
devido ao pH 11 favorecer assim a formação de radicais OH que agem como
oxidante. Já com o pH 3 isso já não acontece, devido a maior atuação do ozônio
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molecular na oxidação dos compostos. O processo discutido, pode ser visto na
figura 16, onde vê-se um processo de descontaminação envolvendo H2O2
(Peróxido de hidrogênio)- O3 -(Ozônio)- e UV (Luz ultravioleta)
O efluente contaminado recebe uma carga de H2O2 (Peróxido de
hidrogênio), posteriormente recebe uma injeção de O3 (Ozônio)-

incluindo a

passagem por UV (Luz ultravioleta).

FIGURA 16 - Esquema do sistema ULTROX – O3/H2O2/UV (adaptado de EPA,
1998)
FONTE: Dezotti (2008).
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5 EXPERIMENTO REALIZADO
Este experimento foi realizado em 2010, em um laboratório físico químico
utilizado para análises e desenvolvimento de produtos hormonais de uma
indústria farmacêutica.
Teve como objetivo estudar a remoção da atividade estrogênica na
degradação do17α etinilestradiol em efluente com concentração aquosa de 10
µg/L, pelo processo de ozonização e O3/H2O2, de uma solução similar aos
efluentes gerados após a lavagem de equipamentos e/ou utensílios utilizados na
fabricação de medicamentos que contenham o hormônio 17α etinilestradiol.
As avaliações levaram em consideração a concentração hormonal, o pH, e
o tempo de ozonização
A análise está baseada em pesquisa desenvolvida em um conjunto que
serviu como piloto de ozonização para degradação e remoção da atividade
estrogênica do efluente gerado na produção de anticoncepcional tendo como
principio ativo o 17α Etinilestradiol.
Lembrando que a atividade estrogênica, segundo Daston et al. (1997), é
definida como sendo a capacidade de produção de respostas biológicas
qualitativamente similares àquelas produzidas pelos hormônios endógenos, como
por exemplo o 17α-etinilestradiol.
Foi avaliada a remoção do estrógeno 17α Etinilestradiol em solução por
ozônio O3 e ozônio O3 com adição de H2O2 Peróxido de hidrogênio. Em paralelo,
foi verificada a influencia que o pH tem no processo de neutralização do
estrógeno.
O experimento teve como objetivo estudar como se comporta a atividade
estrogênica

ante

a

degradação

concentração pré-determinada.

do

estrogênio

17α

Etinilestradiol,

em
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Para tanto foram levados em consideração a concentração do 17α
Etinilestradiol e o tempo de ozonização, observando ainda a proporção do
peróxido de hidrogênio utilizada.

5.1 Equipamentos
Para o teste de ozonização da solução foram utilizados os seguintes
equipamentos:
•

Aparelho gerador de água ultra pura
Para a execução do experimento foi utilizada água ultra pura
produzida por um sistema Elix 35 com filtro Milipore. Produz 35 l/h
de água com resistividade < 0,2µS/cm, TOC < 30 ppb e bactérias <
10 ufc/ml.

FIGURA 17 - Sistema de produção de água ultrapura Elix 35
FONTE: Catalogo Milipore Corporation (2010)
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A preparação das amostras se deu com concentrações controladas
contendo 10 µg de 17α-etinilestradiol L-1 cada uma. Foram
preparadas seis amostras, sendo que foram utilizadas três amostras
para o experimento com ozonização, e três amostras para o
experimento com ozônio mais peróxido de hidrogênio.
•

Cromatógrafo gasoso
Para determinação dos estrogênios nas amostras foi utilizado um
cromatógrafo gasoso Shidadzu 2014.

FIGURA 18: Cromatógrafo Gasoso
FONTE: Catalogo Shimadzu (2010)

•

Ozonizador ou gerador de ozônio
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Utilizado um gerado de ozônio compacto da empresa Philzon.
Gerador Philzon OR3 modelo SO 50 Linha SUPEROX.
Para visualização, estas são as principais características dos
diversos modelos existentes da mesma marca do equipamento
utilizado, destacando-se o modelo que serviu efetivamente ao
experimento.

Ozonizador
LINHA SUPEROX
Pressão
Modelo

g O3/h

%O3 p/p

g O3/m3

de O

2

Fluxo
de O2

(bar)

(m3/h )

SO 7

7

2

15

1,5

0,5 – 0,6

SO 15

15

2

30

1,5

0,5 – 0,6

SO 25

25

4

40

1,5

0,5 – 0,6

SO 50

50

4

50

1,5

0,5 – 0,6

SO 100

100

4

50

1,5

1,0 – 1,2

TABELA 7: Linha de ozonizadores PHILZON
FONTE: WAY (2010)

Este gerador produz ozônio a partir do ar atmosférico ou oxigênio
por meio de efeito corona. Tem capacidade para gerar 50 g/h com
ajuste de 0 a 100%. Quando acoplado a um cilindro de oxigênio sua
geração aumenta exponencialmente sua capacidade.
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•

Analisador de Ozônio
O analisador de ozônio utilizado foi o IN-2000-LC1-LC-W1 da
empresa INUSA.
O modelo trabalha com principio de absorção, para medição
contínua da concentração de ozônio. Segundo o manual do
fabricante, fornece alta precisão e leitura estável no ozônio
dissolvido.
O analisador tem leitura direta no display. Tem ainda um aviso
sonoro ou luminoso para alertar sobre divergência de uma
concentração pré-determinada, avisando ao operador que a
concentração está diferente da esperada.
No caso de divergência entre a concentração esperada e a
concentração registrada o operador necessita ajustar a geração de
ozônio.
Trabalha nas faixas de medição: 0-1, 0-2, 0-3, 0-5, 0-10, > 10 ppm.
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FIGURA 19:- Analisador de ozônio.
FONTE: Catalogo INUSA ( 2010).
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•

Coluna de vidro para contato
A coluna de vidro utilizada, foi uma coluna de contato com volume
de 1000 ml tendo 50 cm de altura e 7 cm de diâmetro.

FIGURA 20:- Coluna de vidro para contato.
FONTE: Foto do autor (2008).
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5.2 Desenvolvimento do experimento
O experimento foi desenvolvido em um conjunto de equipamentos que
serviu como piloto instalado no laboratório de controle de qualidade para produtos
hormonais.
Os testes foram executados em bateladas, separando as amostras com e
sem a adição de peróxido de hidrogênio e neles foram estudadas a neutralização
da atividade estrogênica na degradação do 17α Etinilestradiol em solução
aquosa.
Lembrando que a atividade estrogênica, segundo Daston et al. (1997), é
definida como sendo a capacidade de produção de respostas biológicas
qualitativamente similares àquelas produzidas pelos hormônios endógenos, como
por exemplo o 17α-etinilestradiol.
Para a execução do experimento o gerador de ozônio trabalhou com uma
taxa de oxigênio a 95% de pureza e análises foram feitas durante o processo para
avaliação da sua capacidade de produção.
Com o proposito de favorecer a formação de radicais OH (não controlada),
um oxidante não seletivo para uma reação indireta, foi feita uma adição de
peróxido de hidrogênio H2O2. Já para favorecer uma oxidação indireta dos
compostos orgânicos, foi aplicado o ozônio.
Para a avaliação da atividade estrogênica as amostras foram preparadas,
conforme citado no capitulo dos procedimentos metodológicos, de forma a
garantir a preservação do meio.
As amostras foram preparadas em solução aquosa de forma a obter uma
concentração de 17α etinilestradiol de 10 µg L-1.
Tal

concentração

foi

adotada,

pois

segundo

os

procedimentos

metodológicos de fabricação da empresa onde os testes foram executados, esta
é uma concentração próxima das que são encontradas nas caixas de acúmulo
após a execução dos procedimentos de limpeza e lavagem de máquinas e
utensílios.
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Os testes foram desenvolvidos seguindo-se o método de COLEMAN et al.
(2004).
Conforme sugere o experimento já realizado por BILA (2005), foram
preparadas amostras uniformes de uma solução contendo 17α etinilestradiol em
concentração aquosa de 10 µg/L. As amostras foram separadas com pH ajustado
em pH 3, pH 7 e pH 11.
Vale ressaltar que o experimento foi executado utilizando-se as soluções
com ajustado para pH 3, pH 7 e pH 11 tanto para os processos com aplicação de
ozônio, como para os processos com aplicação de ozônio mais peróxido de
hidrogênio.
O experimento foi executado conforme demonstra o representado no
fluxograma a seguir, onde pode se verificar as etapas utilizadas para a execução,
iniciando com a preparação da amostra, seguindo o ajuste do pH e ingressando
no processo de análise até a obtenção dos resultados .
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Preparação da Amostra na
concentração ajustada

Ajuste do pH 3,
pH7 e pH 11

Ozonização

Adição de peróxido de
hidrogênio

Análise cromatográfica

Ozonização

Resultados

Análise cromatográfica

Conclusões

Resultados
Conclusões

FIGURA 21 - Fluxograma de execução do experimento
FONTE: adaptado de BILA (2005).
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5.3 Resultados obtidos
Com os resultados obtidos, foram montadas tabelas e executados gráficos
em escalas diretas e semi logarítmicas, conforme as figuras de 22 à 25 para
podermos evidenciar o comportamento das soluções ao longo de um período
5.3.1 Consumo de ozônio no processo de remoção 17α etinilestradiol pelo
processo de ozonização
Neste processo foi medido o consumo de ozônio durante o experimento e
apresentado nos gráficos abaixo.

Consumo de Ozônio na remoção por
Ozonização
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FIGURA 22 - Consumo de ozônio durante a remoção do 17α etinilestradiol pelo
processo de ozonização
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5.3.2 Remoção do17α etinilestradiol pelo processo de ozonização
Com a aplicação de ozônio na solução foram medidas as concentrações
do 17α etinilestradiol da solução.
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FIGURA 23 - Concentração do 17α etinilestradiol durante o processo de
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5.3.3 Consumo de ozônio durante a remoção 17α etinilestradiol pelo
processo de ozonização mais peróxido de hidrogênio.
Neste processo foi medido o consumo de ozônio durante o experimento.
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FIGURA 24 - Consumo de ozônio durante a remoção do 17α etinilestradiol com
ozônio mais peróxido de hidrogênio.
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5.3.4 Remoção do 17α etinilestradiol pelo processo de ozonização mais
peróxido de hidrogênio.
Com a aplicação de ozônio na solução com peróxido de hidrogênio foram
medidas as concentrações do 17α etinilestradiol da solução.
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6 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos por esta pesquisa, mostram que os processos de
ozonização e ozonização com adição de peróxido de hidrogênio foram eficazes na
remoção do estrogênio 17α etinilestradiol, para todos os valores de pH 3, pH 7 e
pH 11 analisados.
Foi possível observar por meio dos ensaios executados que quanto maior
a dosagem de ozônio, melhor se verificou a remoção da atividade estrogênica da
solução, o mesmo pode-se verificar quando se adiciona à solução o peróxido de
hidrogênio.
Foi possível verificar no presente trabalho, que existe uma melhor remoção
da atividade estrogênica quando a solução encontrasse com pH ácido, pois os
melhores resultados encontrados, foram quando as soluções foram ajustadas
para um pH 3.
A bibliografia consultada mostra que os resíduos de fármacos provenientes
das indústrias farmacêuticas e encaminhados para os sistemas aquáticos são
incapazes de causar grandes riscos de toxicidade aguda no ambiente, no entanto,
há uma falta geral de dados de toxicidade crônica de fármacos principalmente em
peixes.
Nos experimentos constatou-se que a utilização dos processos aplicados
promoveram uma sensível diminuição da concentração do 17 α etinilestradiol
mostrando-se bastante adequado para a extração em tal efluente, porém há que
se frisar que a remoção não foi total. Constatou-se que o processo não é
totalmente capaz de neutralizar o efluente mesmo com a alta remoção obtida,
pois resíduos de estrógenos foram detectados após os processos de
neutralização.
É preciso salientar que os ensaios apresentados no presente trabalho,
foram elaborados em laboratório com controle e cuidados específicos, visando a
maior uniformidade possível para o experimento.
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Assim se torna necessário comprovar sua eficácia quando forem aplicados
em situações de rotina onde, os volumes são maiores e a rotina muitas vezes faz
do processo um sistema complexo, com suas variações de volume incertezas e
concentrações.
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7 RECOMENDAÇÕES
Diante do que foi pesquisado algumas recomendações são relevantes para
que se tenha uma melhor visão do processo., quais sejam:
•

É importante estudar a dinâmica da remoção da atividade estrogênica,
particularmente, nos 10 primeiros segundos e o que ocorre após os 250
segundos, pois o experimento não vai além dos 250 segundos;

•

Deve-se verificar a criação de subprodutos formados com a adição de
peróxido de hidrogênio e com a aplicação de ozônio no efluente;

•

Não se pode dizer que os processos analisados sejam uma única etapa
no tratamento para efluentes que contenham traços de hormônio, pois,
além disso, deve-se verificar as reduções satisfatórias acerca das
reduções da DBO e DQO para que seja atingidos os índices
recomendados pelos agentes reguladores.

•

Um ponto importante observado é que se faz necessário o
conhecimento da carga do efluente contendo resíduos farmacêuticos
com traços de hormônios, pois quando presentes, dificilmente se
degradam sem um processo, aumentando assim a contaminação em
termos do efluente gerado pela produção, que certamente agredirá a
natureza. Por isso a análise de fármacos residuais em efluentes de
ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) de indústrias farmacêuticas
que manipulam produtos hormonais deve ser capazes de indicar a
existência, ou não, de concentrações que prejudiquem os organismos
aquáticos presentes no meio onde o efluente está sendo lançado.

•

Assim um dos aspectos importantes é aperfeiçoar os processos atuais
de tratamento de esgotos para remoção destes compostos durante o
tratamento.
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•

É importante também que sejam efetuados monitoramentos dos
efluentes antes do lançamento na rede de coleta pública ou qualquer
outro lançamento para verificação da eficiência dos métodos.

•

Além disso, é recomendável que sejam realizadas avaliações de custo
versus benefício no processo, para assim mensurar se o processo
apontado é exequível financeiramente.

•

É válido salientar que além da preocupação na remoção dos
estrógenos lançados pelas indústrias farmacêuticas, deveria se avaliar
os volumes oriundos dos efluentes líquidos residenciais, uma vez que
os usuários de medicamentos com hormônio lançam seus efluentes
sanitários na rede coletora, sem nenhum tratamento, atingindo assim,
sem tratamento, os corpos d água.
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