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Resumo
DE são compostos que interferem no sistema endócrino mesmo em baixas concentrações. Dentre estes compostos, podem-se destacar os hormônios, que estão presentes nos efluentes domésticos e não são eficientemente removidos nas ETE. Dessa forma, as principais fontes de captação de água para consumo humano estão
sujeitas a contaminação. Por esse motivo, estudos sobre tratamentos da água que removam esses hormônios
tornam-se relevantes. Nesse contexto, este artigo avalia a eficiência de remoção dos hormônios E1, E2, E3 e EE2
por diferentes tecnologias de tratamento. Foto-Fenton, UV/H2O2, UV/TiO2 e ozonização são eficientes na remoção, mas devido ao elevado tempo de contato e à possibilidade de toxicidade do TiO2, destaca-se a ozonização.
Ademais, mais estudos devem ser realizados, principalmente para o estriol, que apresentou poucos estudos e
baixa remoção na maioria dos tratamentos.
Palavras-chave: Hormônios. Microcontaminantes. Estrona. 17β-Estradiol. Estriol. 17α-Etinilestradiol. Tratamento.
Abstract
ED are compounds that even at low concentrations interfere with the endocrine system. Hormones are highlighted
among these because they are present in domestic wastewaters and are not efficiently removed in STP. Therefore,
principle water sources are subject to contamination, turning research on water treatments that remove these hormones efficiently highly relevant. In this context, the study analyses the removal efficiency of the hormones E1, E2,
E3 and EE2 in different treatment processes. Photo-Fenton, UV/H2O2, UV/TiO2 and ozonation treatments are the most
efficient for removal of these compounds, but the elevated contact time in the photocatalytic processes as well as the
possibility of TiO2 toxicity, ozonation is preferred. However, more studies should be performed, especially for estriol,
reported in only a few studies and for which low removal efficiencies were reported for most treatments.
Keywords: Hormones. Microcontaminants. Estrone. 17β-Estradiol. Estriol. 17α-Ethinylestradiol. Treatment.
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1 INTRODUÇÃO
Desreguladores endócrinos (DE) são compostos
químicos geralmente encontrados no ambiente
em baixas concentrações, da ordem de ng L-1.
Estudos indicam que, mesmo nessas concentrações, podem causar alterações no sistema endócrino de animais, o que pode trazer prejuízos ao
ambiente aquático. Nessas concentrações, são
capazes de promover alterações no sistema endócrino e causar efeitos adversos, como a interferência na reprodução, redução da quantidade
de esperma, aumento da incidência de doenças
cardiovasculares e do risco de câncer e perturbação do sistema nervoso e imunológico (ADEEL et
al., 2017). Por esse motivo, seu monitoramento
e remoção são essenciais para preservar a saúde. Dentre esses DE, destacam-se os estrogênios
naturais e sintéticos, que são excretados diariamente na urina humana e de animais de sangue
quente e por esse motivo estão presentes no esgoto doméstico (CUNHA et al., 2017). Considerando que esses compostos não são eficientemente removidos em estações de tratamento de
esgoto (ETE) que utilizam sistemas convencionais
de tratamento, podem atingir ambientes aquáticos, possibilitando sua contaminação (BRANDT,
2012). Dessa forma, as principais fontes de captação de água para consumo humano podem estar sujeitas a contaminação por hormônios, uma
vez que são continuamente introduzidos no meio
ambiente (GROVER et al., 2011).
Outros problemas inerentes aos DE é que sua
identificação e quantificação são difíceis, laboriosas e de elevado custo, o que dificulta seu monitoramento e não há diretrizes ou regulamentações que estabeleçam limites de lançamento
para essas substâncias. Apesar disso, o seu monitoramento tem sido realizado em diversos países em águas superficiais, subterrâneas e estuarinas, afluentes e efluentes de ETE e em água
potável (CUNHA et al., 2017).
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Estrona (E1), 17β-estradiol (E2) e estriol (E3) são
substâncias naturais, predominantemente hormônios femininos, importantes para a manutenção da reprodução das células dos seios, da pele
e do cérebro. O E2 é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias sexuais
femininas e a reprodução. O E1 e o E3, por sua
vez, são metabólitos naturais do E2. O E1 é um
ingrediente ativo de um estrogênio usado no tratamento de reposição hormonal e o E3 é o principal estrogênio encontrado na urina de gestantes.
O 17α-etinilestradiol (EE2) é um estrogênio sintético, amplamente utilizado como contraceptivo oral (BILA e DEZOTTI, 2007).
Nas estações de tratamento de água (ETA), as
etapas de clarificação não são eficientes na remoção de desreguladores endócrinos e, por esse
motivo, é na etapa da desinfecção que poderá
ocorrer a degradação destes compostos (CHEN
et al., 2007). Desta forma, é importante investir em pesquisas que avaliem a remoção destes
compostos em ETA, minimizando os riscos da exposição ao homem e ao meio ambiente.
Diante do exposto, esta revisão bibliográfica visa
identificar a remoção de E1, E2, E3 e EE2 por meio
das tecnologias de tratamento de água disponíveis, destacando as remoções alcançadas e suas
condições de operação, além de identificar vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Dessa maneira, o estudo pretende auxiliar na tomada de decisão para que essas alternativas sejam
exploradas nas estações de tratamento de água
já existentes, preservando a saúde da população.

2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DOS
COMPOSTOS AVALIADOS
As características físico-químicas dos hormônios estudados (Tabela 1) são fundamentais para
o entendimento da eficiência de remoção nos diversos processos de tratamento.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020

Remoção de desreguladores endócrinos no tratamento de água

Os compostos estudados apresentam elevada
massa molar e moderada solubilidade em água.
Todavia, deve-se considerar que a excreção ocorre
majoritariamente na forma conjugada com glicuronídeos, sulfatos e aminoácidos, o que ocasiona
o aumento da sua solubilidade (D’ASCENZO et al.,
2003). Entretanto, estudos apontam a presença

da forma livre desses compostos em diversas matrizes ambientais, inclusive em águas superficiais
e subterrâneas (RESENDE et al., 2017). Isso ocorre devido ao processo natural de desconjugação
que acontece, possivelmente, devido à atuação da
enzima β-glicuronidase produzida pela bactéria
Echerichia coli (D’ASCENZO et al., 2003).

Tabela 1: Propriedades físico-químicas dos estrogênios estudados (LIU et al., 2009).
Composto

Fórmula Molecular

Estrona
17β-Estradiol
Estriol
17α-Etinilestradiol

C18H22O2
C18H24O2
C18H24O3
C20H24O2

Massa Molar
(g.mol-1)
270,4
272,4
288,4
296,4

Solubilidade em
água (mg.L-1)
30
3,6
441
11

Log KOWa

pKab

3,13
4,01
2,45
3,67

10,5
10,71
10,4
10,4

Coeficiente de partição octanol/água; bConstante de dissociação ácida.

a

Outro importante parâmetro é o coeficiente de
partição octanol/água (log Kow), a relação entre
as concentrações de um composto em água e
octanol em condições de equilíbrio a uma dada
temperatura. Esse coeficiente é utilizado para
identificar se um composto é hidrofóbico ou hidrofílico e prever sua sorção em sólidos. De acordo com os dados na Tabela 1, percebe-se que
os estrogênios estudados são moderadamente
hidrofóbicos, sendo prioritariamente adsorvidos
em sedimentos e partículas (LAI et al., 2000). Entretanto, é válido ressaltar a diferença existente
entre o estriol e os demais hormônios. A maior
solubilidade e menor coeficiente de partição
desse composto demonstram sua menor hidrofobicidade, que pode influenciar seu comportamento durante os tratamentos.

ses microcontaminantes durante o tratamento de
água. Esta revisão se baseia na análise de artigos
científicos publicados em bases científicas, além
de dissertações de mestrado e teses de doutorado
devido ao pequeno número de estudos identificados, entre os anos de 2002 e 2017, totalizando 69
pesquisas. As medianas de remoção obtida para
cada hormônio em cada processo de tratamento
foram comparadas por meio do teste estatístico
de Kruskal-Wallis. Além disso, foram comparadas
as remoções obtidas na fotólise com e sem adição
dos catalisadores dióxido de titânio ou peróxido
de hidrogênio pelo teste de Mann-Whitney. Todas
as comparações foram realizadas a um nível de
significância de 5%.

3.1 Clarificação (coagulação/floculação/
sedimentação)
3 REMOÇÃO DOS DESREGULADORES
ENDÓCRINOS
Verifica-se que os DE vêm sendo identificados
em águas superficiais, que constituem a principal
fonte de captação de água para abastecimento
humano (CUNHA et al., 2017). Por esse motivo, fazem-se necessários estudos sobre a remoção desRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020

Nos estudos analisados, a mediana de remoção
na clarificação foi de 10%, 14,5%, 20,0% e 20,5%
para EE2, E1, E2 e E3, respectivamente (Tabela
2), sem diferença significativa entre compostos
(α = 0,05; p = 0,776). Ao considerar os estudos
que não possuem carvão ativado associado ao
uso de coagulantes, as medianas de remoção di93
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minuem para 1,8% (EE2), 4,3% (E2), 10,9% (E3) e
14,5% (E1), confirmando a ineficiência da etapa
de clarificação na remoção dos hormônios supracitados. Adicionalmente, constata-se que a inclusão de carvão ativado em pó (CAP) à etapa de
coagulação, apesar de aumentar a remoção dos
DE estudados, não é capaz de alcançar elevadas
remoções. A remoção máxima na etapa de clarificação, 77% para o 17-β-estradiol, foi obtida pela
combinação de sulfato de alumínio e CAP em elevadas concentrações (Schenck et al., 2012).
Outro trabalho que se destaca em relação aos
demais é o elaborado por Chen et al. (2007), que
obtiveram 57% de remoção do E2 utilizando sulfato de alumínio. Nesse caso, a eficiência pode
ser explicada pela matriz utilizada no estudo,
água desionizada (Milli-Q), enquanto os outros
autores utilizaram água natural superficial. Dessa maneira, percebe-se que em matrizes reais,
contendo sólidos suspensos e dissolvidos interferentes, a eficiência de remoção diminui.
Os trabalhos analisados utilizaram tempos de
floculação de 20 ou 30 minutos e tempos de
sedimentação de 3,5 a 60 minutos. Os maiores
tempos de floculação e sedimentação não resultaram nas maiores remoções, demonstrando
que não existe uma correlação direta entre esses
parâmetros físicos.
Os coagulantes utilizados foram sulfato de alumínio e cloreto férrico. As doses recomendadas
desses coagulantes em ETA é de 2 a 5 mgL-1 para
o sulfato de alumínio e de 4 a 10 mgL-1 para o
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cloreto férrico (WHO, 2011). Assim, mesmo a
utilização de doses elevadas e variação do coagulante não resultou em aumento proporcional
da remoção.
A remoção dos hormônios ocorreu pela adsorção
ao floco formado, juntamente com partículas
primárias, ou pelo arraste físico que ocorre com a
sedimentação dos mesmos. Entretanto, as maiores doses de coagulante não levaram, necessariamente, às maiores remoções.
Outro fator que pode influenciar a remoção desses compostos na etapa de clarificação é o pH
utilizado durante a coagulação. Em pH mais básico, próximo ao pKa desses compostos (Tabela 1),
ocorre o aumento da dissociação, facilitando a
adsorção ao floco com carga positiva. Entretanto, os estudos identificados avaliaram a remoção
em faixas de pH próximas à neutralidade (valores
compreendidos entre 6 e 8), não sendo possível
identificar clara relação entre a modificação do
pH e sua influência na remoção.
Conclui-se, portanto, que na clarificação, um
processo complexo que combina mecanismos físicos e químicos, não existe relação clara entre a
eficiência de remoção e os parâmetros físicos de
dimensionamento e as doses de coagulante aplicadas. Além disso, percebe-se que esse processo
não é eficiente na remoção dos hormônios, principalmente em matrizes reais, e que a adição de
CAP na coagulação não é suficiente para a completa remoção dos mesmos, uma vez que ocorre
competição entre a coagulação e a adsorção.
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Tabela 2: Remoção dos compostos E1, E2, E3 e EE2 na etapa de clarificação na presença e ausência de CAP.
Composto

E1

E2

E3

EE2

Remoção (%)
5
6
23
37
0
2
11
29
52
48
74
77
18
23
27
30
0
0
6
17
22
23
27
37
59
59

Co*
(ngL-1)
10-250
10-250
7640
100
10-250
10-250
8780
500
100
500
500
500
6570
500
100
500
10-250
10-250
10-250
100
8230
7640
100
100
500
500

Coagulante
Al3+
Fe3+
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
Fe3+
Al3+
Al2(SO4)3
FeCl3 + CAP**
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3+ CAP
Al2(SO4)3+ CAP
FeCl3 + CAP
Al2(SO4)3
FeCl3 + CAP
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3+ CAP
Al3+
Fe3+
Fe3+
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3
Al2(SO4)3+ CAP
FeCl3 + CAP

Dose do coagulante
(mgL-1)
6,3
13,1
38
5
13,1
6,3
38
20 + 10
5
20 + 10
10 + 10
10 + 10
38
30 + 10
5
20 + 10
6,3
13,1
13,1
5
38
38
5
5
10 + 10
10 + 10

Referência
Westerhoff et al. (2010)
Westerhoff et al. (2010)
Lima et al. (2014)
Chen et al. (2007)
Westerhoff et al. (2010)
Westerhoff et al. (2010)
Lima et al. (2014)
Schenck et al. (2012)
Chen et al. (2007)
Schenck et al. (2012)
Schenck et al. (2012)
Schenck et al. (2012)
Lima et al. (2014)
Schenck et al. (2012)
Chen et al. (2007)
Schenck et al. (2012)
Westerhoff et al. (2010)
Westerhoff et al. (2010)
Westerhoff et al. (2010)
Chen et al. (2007)
Lima et al. (2014)
Lima et al. (2014)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Schenck et al. (2012)
Schenck et al. (2012)

*Co = Concentração inicial do hormônio; **CAP = Carvão ativado em pó.

3.2 Cloração

sentou mediana muito elevada (mediana de 96%

O processo de cloração é amplamente utilizado
na etapa de desinfecção das ETA no Brasil, por
possuir baixo custo e facilidade operacional. Nos
artigos analisados, as medianas de remoção foram de 70% para o E1, 96% para o E2, 44% para
o EE2 e 30% para o E3 (Tabela 3), sem diferença
significativa entre essas (α = 0,05; p = 0,801).

e média de 71%). Alguns fatores que influenciam

Foi possível atingir elevadas remoções de todos
os hormônios avaliados, chegando a valores próximos a 100%, com destaque para o E2, que apre-

para o E3 e o EE2, indicando que a remoção deles
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a cloração são a dose de cloro, o tempo de contato (TC), a concentração inicial do composto e a
qualidade da água avaliada. Por apresentar uma
faixa muito ampla de eficiências, a remoção dos
hormônios na cloração deve ser melhor estudada. Observou-se um menor número de estudos
na cloração ainda não é um processo bem relatado na literatura.
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Tabela 3: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 sob diferentes condições de cloração.
Composto

E1

E2

E3

EE2

Remoção (%)
25%
28%
33%
35%
70%
95%
96%
97%
100%
19%
22%
22%
36%
40%
45%
49%
72%
95%
97%
97%
97%
97%
98%
99%
99%
99%
100%
22%
23%
28%
32%
99%
100%
17%
24%
28%
44%
98%
98%
100%

Co*
(ngL-1)
500
100
100
500
5,9 a 60
100000
100000
100000
10-250
100
100
42770
500
500
55240
49610
122490
100000
100000
100000
100000
100000
1000
1000
313
1000
10-250
500
500
100
100
1000
10-250
500
100
500
100
1000
1000
10-250

Dose de cloro
(mgL-1)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
6,4
3,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
3,0
3,0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
2,0
2,0
1,0
3,0
3,5-3,8
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,5-3,8
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,5-3,8

TC ** (min)

pH

Referência

10
10
10
10
15
30
10
30
1440
10
10
45
10
10
60
60
60
15
30
30
10
30
30
20
15
90
1440
10
10
10
10
90
1440
10
10
10
10
90
90
1440

6,8-7,1
6,8-7,1
7,2-7,6
7,2-7,6
7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
5,5
7,2-7,6
6,8-7,1
7,1-7,5
6,8-7,1
7,2-7,6
6,6
6,6-7,7
4,8
7,0-8,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
7,5
8,2
5,5
6,8-7,1
7,2-7,6
7,2-7,6
6,8-7,1
7,8
5,5
6,8-7,1
7,2-7,6
7,2-7,6
6,8-7,1
8,2
8,2
5,5

Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Nakamura et al. (2007)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Westerhoff et al. (2005)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Souza et al. (2014)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Souza et al. (2014)
Souza et al. (2014)
Souza et al. (2014)
Deborde et al. (2004)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Pereira et al. (2011)
Alum et al. (2004)
Schenck et al. (2012)
Westerhoff et al. (2005)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Schenck et al. (2012)
Westerhoff et al. (2005)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Chen et al. (2007)
Schenck et al. (2012)
Schenck et al. (2012)
Westerhoff et al. (2005)

* Co= Concentração inicial de hormônio; ** TC= Tempo de contato.

Todos os autores utilizaram TC de até 90 minutos, com exceção de Westerhoff et al. (2005), que
atingiram remoção de 100% para todos os compostos, porém, com TC de 24h, tempo inviável em
ETA. A alta remoção encontrada por Pereira et al.
(2011), em baixo TC (10 min), pode estar relacionada às concentrações iniciais do hormônio (100
µgL-1), níveis que não ocorrem naturalmente no
meio ambiente (RESENDE et al., 2017).
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A cloração se mostrou ineficiente na maioria dos
estudos realizados para os hormônios E1, E3 e
EE2, com as maiores remoções para E1 (mediana de remoção de 70% e média de 64%). Para
o E3, as remoções média e mediana foram de
apenas 51% e 30%, respectivamente, devido às
baixas doses de cloro e baixos tempos de contato avaliados. Westerhoff et al. (2005) e Schenck et al. (2012), que avaliaram maiores doses e
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020
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tempo, obtiveram valores de remoção elevados,
sendo necessária a realização de mais estudos
que avaliem essas variáveis para que seja possível identificar um padrão convergente. O EE2
apresentou mediana de remoção igual a 44% e
média igual a 58%, sendo os menores valores
atribuídos às doses e tempos de contato baixos
(1mg Cl2.L-1 e 10 min). Esse fato é preocupante,
pois o hormônio sintético EE2 apresenta o maior
potencial ativo, com concentração que não causa efeito adverso igual a 0,1 ngL-1 em animais
aquáticos (CALDWELL et al., 2012). Contudo, ao
aumentar a concentração de cloro para a faixa
de 3,0 a 3,8 mgL-1, houve aumento da remoção
para 98 a 100%.
Para a remoção de E2, a cloração se mostra um
processo eficiente. Entretanto, deve-se atentar
para as elevadas remoções recomendadas para os
hormônios. De acordo com estudo realizado por
Bastos et al. (2009), valores máximos desejáveis
(VMD) de E2 em água para consumo humano para
lactentes, crianças e adultos são 5,47 ng L-1, 8,20
ng L-1 e 24,60 ng L-1 e para o EE2 são 0,13 ng L-1,
0,20 ng L-1 e 0,60 ng L-1, respectivamente.
Assim, para o E2, apesar das elevadas remoções
encontradas na literatura, apenas 4 estudos
conseguiram chegar a um residual de E2 abaixo de 25 ng L-1 (maior VMD), sendo que todos os
estudos nessa situação apresentaram eficiência
acima de 98%, dose de cloro acima de 1 mgL-1 e
tempo de contato acima de 15 minutos.
Para o EE2, a situação é ainda mais crítica, visto
que o menor VMD é igual a 0,60 ng L-1, valor residual que nenhum dos estudos conseguiu alcan-
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çar. Assim, recomendam-se mais estudos para
comprovar ou não a capacidade de atingir o VMD.
Em relação às doses de cloro, com exceção de
Pereira et al. (2011) que utilizaram 6,4 mgL-1 Cl2
e obtiveram 97% de remoção do E1, todos os autores utilizaram doses de até 5 mgL-1 Cl2, conforme recomendado pela Organização Mundial da
Saúde (WHO, 2011).
Verificou-se uma tendência de aumento na remoção ao elevar o tempo de contato e a dose
(Tabela 3). Quando os resultados são separados
em 2 grupos, o primeiro com dose até 1 mgCl2 L-1
e TC até 10 min (mediana de remoção de 28%) e
o segundo com dose acima de 1 mgCl2 L-1 ou TC
acima de 10 min (mediana de remoção de 97%),
foi confirmada uma eficiência significativamente
menor na cloração sob as condições do primeiro
grupo (α = 0,05; p<0,001). Portanto, constata-se
que a cloração com doses igual ou menores que
1 mgCl2 L-1 e TC até 10 min não é eficiente para a
remoção dos hormônios E1, E2, E3 e EE2 durante
a cloração. Adicionalmente, apesar das remoções
observadas, no processo de cloração há formação
de subprodutos, conforme relatado na literatura
(PEREIRA et al., 2011), o que deve ser verificado
para a definição de condições apropriadas.

3.3 Ozonização
A ozonização é um processo eficiente na remoção dos hormônios, apresentando medianas de
remoção iguais a 99,3% para o E1, 100% para
o E2, 99,7% para o E3 e 99,5% para o EE2 (Fig.
1), sem diferença significativa entre hormônios
(α = 0,05; p = 0,602).
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n* = 8

n = 14

n = 16

n = 11

Legenda:

100

Efic iência de remoção (%)

99

*

98

Outlier
Máximo

97

75%

96
95

Mediana
94

25%

93

Mínimo
E1

E2

E3

EE2

Figura 1: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 na ozonização. * n = número de dados avaliados.

Fonte: Alum et al. (2004); Bila et al. (2007); Broséus et al. (2009); Deborde et al. (2005); Ferreira (2008); Huber et al. (2003);
Irmak et al. (2005); Lin et al. (2009); Maniero et al. (2008); Pereira (2011); Pešoutová et al. (2014); Qiang et al. (2013); Rokhina et al. (2012);
Sarkar et al. (2014); Souza (2009); Westerhoffet al. (2005); Wu et al. (2012); Zhang et al. (2008).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(2011), a dose de ozônio aplicada deve variar de
2 a 5 mg L-1, com TC igual a 20 minutos. Nos estudos avaliados, as doses de ozônio variaram de 0,2
a 22,6 mg L-1, com mediana de 2 mg L-1, enquanto
o tempo de contato variou de 10 segundos a 30
minutos, com exceção de Irmak et al. (2005) e Wu
et al. (2012), que utilizaram TC de 55 minutos e 5
horas, respectivamente. Esses valores são muito
elevados e inviáveis em escala real, uma vez que
a ozonização é um processo oneroso.
Entretanto, mesmo nas menores doses de ozônio e tempos de contato, a eficiência da remoção
dos compostos foi muito elevada, sendo 94% a
menor remoção reportada (Lin et al., 2009), indicando a ozonização como um processo viável
para a remoção de hormônios nas ETA. Porém
destaca-se que há formação de subprodutos que
podem possuir atividade estrogênica, conforme
reportado por alguns estudos (ALUM et al., 2004;
BILA et al., 2007; PEREIRA et al., 2011).
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3.4 Fotólise
A fotólise é um processo fotoquímico utilizado
para degradar moléculas por meio da absorção
de energia luminosa. Os estudos de remoção de
hormônios por fotólise apresentaram grandes
variações, com remoções nulas até 100% (Fig. 2).
A eficiência desse processo está relacionada ao
tempo de contato, à intensidade média gerada
pelas lâmpadas, ao comprimento de onda e às
características da água.
As medianas de remoção foram iguais a 98%
para o E1, 80% para o E2, 33% para o E3 e 70%
para o EE2, que, apesar de parecerem discrepantes, não foram significativamente diferentes (α =
0,05; p = 0,282), devido, provavelmente, ao baixo
número de dados disponíveis, sendo recomendado que essa comparação seja realizada novamente com um maior número de estudos.
Fonseca et al. (2011) utilizaram luz solar e TC de
120 dias, atingindo remoções de 100% para o
E1 e o E3, 89% para o E2 e 80% para o EE2. Com
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020
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exceção desse trabalho, a fotólise foi realizada
com lâmpadas UV, com espectros de emissão no
comprimento do UV-A (400 a 320 nm) ou UV-C
(280 a 100 nm) e TC variando de 40 a 480 min.
A remoção de hormônios foi inferior a 60% em
aproximadamente 40% dos trabalhos analisa-

n* = 7

n=7

dos, sendo que remoção superior a 60% foi obtida para o hormônio E3 somente no experimento
de Fonseca et al. (2011). Contudo, a remoção de
E1 foi superior a 70% em todos os trabalhos analisados, com exceção de Puma et al. (2010), no
qual obteve-se remoção de 49%.

n=4

n=6

Legenda:

Efic iência de remoção (%)

100

80

*

Outlier
Máximo

60

75%
40

Mediana

20

25%
Mínimo

0
E1

E2

E3

EE2

Figura 2: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 na fotólise. * n = número de dados avaliados.
Fonte: Coleman et al. (2004); Fonseca et al. (2011); Liu et al. (2003); Mazellier et al. (2008); Pereira et al. (2012);
Puma et al. (2010); Roloff (2007); Rosenfeldt et al. (2004); Sarkar et al. (2014).

O comprimento de onda de 254 nm é amplamente utilizado no processo de desinfecção, uma vez
que a radiação UV-C possui maior eficiência de
inativação de microrganismos (OLIVEIRA, 2007).
Liu et al. (2003) e Puma et al. (2010) não observaram degradação utilizando radiação UV-A,
enquanto observam rápida degradação de EE2
utilizando o comprimento de onda de 254 nm, indicando a importância do comprimento de onda
utilizado. Nos estudos analisados, a eficiência
de remoção dos hormônios utilizando lâmpadas
com comprimento de onda de 254 nm foi mais
elevada do que outros comprimentos, chegando
a 100% para o E1 e o E2.
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O anexo XX da Portaria de Consolidação no 5
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os
procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, recomenda que a dose aplicada seja de, no mínimo,
1,5 mJ cm-2. Essa dose é calculada a partir do
produto da intensidade das lâmpadas utilizadas e o tempo de contato. Como alguns estudos
não apresentaram a intensidade, não foi possível identificar se esses experimentos foram
realizados de acordo com o recomendado para
ETA visando à desinfecção. Entretanto, os tempos de contato utilizados foram muito elevados,
implicando em elevados volumes de tanques de
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contato, sendo necessária a realização de mais
estudos que avaliem condições que poderiam ser
implementadas em ETA, efetivamente.

postos, sendo necessário estudos com utilização
de catalisadores como TiO2 e H2O2. Além disso,
a formação de subprodutos também é uma desvantagem da fotólise (PEREIRA et al., 2011; FON-

Nesse contexto, a fotólise pode ser viável para
remoção de hormônios, dependendo do comprimento de onda utilizado e a dose aplicada, sendo
possível atingir remoção de até 100% para todos
os hormônios avaliados. Entretanto, Cédat et al.
(2016) afirmaram que a fotólise não é suficiente para obter remoção satisfatória desses com-

n* = 5

n=5

SECA et al., 2011).
Como é possível observar na Fig. 3, os compostos
E1, E2 e EE2 apresentam remoções próximas a
100% em vários estudos nos quais TiO2 foi utilizado como catalisador (UV/TiO2).

n=3

n=4

Legenda:

100

Efic iência de remoção (%)

95

*

Outlier
Máximo

90

75%
85

Mediana

80

25%
75

Mínimo
E1

E2

E3

EE2

Figura 3: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 através de UV/TiO2.

Fonte: Benotti et al. (2009); Coleman et al. (2004); Frontistis et al. (2012); Han et al. (2012); Kushwaha et al. (2015);
Nakashima et al. (2003); Ohko et al. (2002); Puma et al. (2010); Zhang et al. (2007).

A mediana da remoção foi de 93% para o estriol
e 100% para os demais compostos, com TC variando de 30s até 120 min e concentração de
TiO2 variando de 50 a 1000 mg L-1. As remoções
foram significativamente maiores do que as obtidas pela simples fotólise (α = 0,05; p = 0,002),
demonstrando o efeito positivo da adição do
catalisador. A eficiência de remoção dos quatro
hormônios no tratamento UV/TiO2 diferiu, com o
estriol apresentando remoção significativamente menor que os demais hormônios (α = 0,05;
p = 0,025).
100

Durante o processo UV/TiO2 também ocorre a formação de subprodutos (OHKO et al., 2002; PEREIRA et al., 2011). Além disso, a utilização de TiO2
no tratamento de água de abastecimento deve ser
analisada, visto que alguns estudos indicam seu
potencial efeito tóxico (YAO et al., 2016).
Outra opção amplamente utilizada na fotólise é a adição de peróxido de hidrogênio. Esse
processo vem sendo estudado para a remoção
de hormônios nos últimos anos, apresentando
bom potencial (Fig. 4). Todos os estudos analiRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020
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sados apresentaram eficiência de remoção acima de 90%, com exceção de Pereira et al. (2012)
e Ijpelaar et al. (2010), que utilizaram lâmpadas
UV de baixa pressão. Ijpelaar et al. (2012) apresentaram melhores resultados utilizando lâmpadas de média pressão para a mesma intensidade utilizada nos experimentos com lâmpadas
de baixa pressão (300 mJ.cm-2), indicando que a
influência do tipo de lâmpada foi maior do que
a intensidade utilizada.

tre hormônios (α = 0,05; p = 0,231). Observa-se,
novamente, que o estriol é o composto com menor número de estudos. Estes avaliaram tempos
de contato relativamente elevados, de até 120
minutos, com dose aplicada variando de 300 a
1500 mJ cm-2.
Não houve diferença estatística entre os resultados obtidos na fotólise (UV) e na fotocatálise
(UV/H2O2) (α = 0,05; p = 0,134), demonstrando
que o efeito da adição do dióxido de titânio foi
superior ao peróxido de hidrogênio. Além disso,
o processo UV/H2O2 também apresenta a desvantagem associada a indícios de formação de
subprodutos (CHEN et al., 2006).

A mediana de remoção dos compostos foi igual
a 99%, 98%, 89% e 95% para E1, E2, E3 e EE2,
respectivamente, com doses de H2O2 variando de
10 a 100 mg L-1, sem diferença significativa en-

n* = 6

n=7

n=3

n=7

Legenda:
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Figura 4: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 através de UV/H2O2.

Fonte: Hansen et al. (2012); Ijpelaar et al. (2010); Ma et al. (2015); Pereira et al.(2012); Rosenfeldt et al.(2004); Sarkar et al.(2014).

Observando todos os dados obtidos nos tra-

3.5 Foto-Fenton

tamentos UV, UV/TiO2 e UV/H2O2, as remoções

Dentre os processos oxidativo avançados, é pos-

medianas foram 99,6% (E1), 94% (E2), 81,5%

sível destacar o foto-Fenton, em que o peróxido

(E3) e 95% (EE2), sem diferença significativa de

de hidrogênio é ativado por íons de ferro (GAMA,

remoção entre hormônios (α = 0,05; p = 0,051).

2010). Poucos estudos avaliaram a remoção dos

Entretanto, atenta-se ao fato de que o p-valor foi

hormônios nesse tratamento, sendo que sua utili-

muito próximo do nível de significância.

zação em grandes escalas ainda é limitada, e ne-
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nhum artigo que avaliasse o estriol foi identificado. Vale destacar que todos os estudos avaliaram
remoção de hormônios em concentrações muito
elevadas, entre 100 e 5000 µgL-1. Assim, mais estudos que avaliem a remoção desses compostos
no processo foto-Fenton devem ser realizados,
utilizando concentrações mais baixas.

de contato, 8 h e 22 h, respectivamente. O incremento de 14 horas levou ao aumento da remoção do E2 de 89% para 99%. Essa diferença
demonstra o elevado potencial de remoção de
hormônios desse processo, porém os elevados
TC utilizados podem tornar o processo inviável
em ETA.

O E1 foi avaliado no estudo de Sarckar et al.
(2014) e Frontistis et al. (2012), com eficiência
de remoção de 100% em ambos os trabalhos.
No caso do E2, cinco estudos foram identificados e a mediana de remoção foi de 99%. O EE2
apresentou remoção de 100% nos três trabalhos
identificados, indicando o potencial do processo
foto-Fenton.

Outro fator que merece destaque nesse tratamento é o pH utilizado. O processo foto-Fenton
é, em geral, mais eficiente na faixa de pH de 2 a
4. Dessa maneira, a reação não ocorre de maneira eficiente para águas em pH natural (GAMA,
2010). Os estudos avaliados apresentaram tendência em avaliar a remoção desses compostos
em pH próximo a 3, o que justifica, em parte, a
elevada eficiência de remoção obtida. Além dessa desvantagem da acidificação da amostra, outra questão associada a esse processo é a formação de subprodutos (PEREIRA et al., 2011).

Yaping e Jiangyong (2008) e Zhao et al. (2008)
utilizaram a mesma concentração do reagente
do Fenton (Fe2+/H2O2), mas diferentes tempos

Tabela 4: Remoção dos compostos E1, E2, E3 e EE2 no processo foto-Fenton.
Composto
E1

E2

EE2

Remoção (%)

Co*
(µgL-1)

100
100
75
85
99
99
100
100
100
100

5000
200
5000
272
272
200
100
200
100
2800

Concentração
catalisador
(mg L-1)
60
5
0,558
5000
5000
5
100
5
100
8

Tempo de contato
(min)

Referência

55
7
160
480
1320
7
60
7
60
15

Sarckar et al. (2014)
Frontistis et al. (2012)
Feng et al. (2005)
Yaping & Jiangyong (2008)
Zhao et al. (2008)
Frontistis et al. (2012)
de Liz (2013)
Frontistis et al. (2012)
de Liz (2013)
Gama (2010)

* Co= Concentração inicial de hormônio.

3.6 Adsorção em carvão ativado

Nos estudos avaliados, a mediana de remoção

A utilização de carvão ativado em pó é recomendada pela Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos para a remoção de microcontaminantes orgânicos, tratando-se de uma adsorvente amplamente utilizado devido ao seu baixo
custo e elevada área superficial (USEPA, 2018).

dos compostos foi de 89%,95%, 49% e 97% para
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E1, E2, E3 e EE2, respectivamente (Fig. 5), com
menor eficiência de remoção do E3. Entretanto, a
análise estatística não apontou diferença significativa entre os compostos (α = 0,05; p = 0,061).
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n* = 2

n=8

n=4

n=5

Legenda:
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Figura 5: Remoção do E1, E2, E3 e EE2 por adsorção em carvão ativado. * n = número de dados avaliados.
Fonte: Fuerhacker et al. (2011); Ifelebuegu et al. (2015); Kumar et al. (2009); Li et al. (2012); Lima et al. (2014);
Ogata et al. (2011); Peres (2011); Snyder et al. (2007); Veras (2006); Yoon et al. (2003).

A menor eficiência de remoção do estriol pode
estar relacionada ao fato de este hormônio apresentar a maior solubilidade em água e o menor
coeficiente de partição (Tabela 1), indicando que
tem maior probabilidade de continuar disperso
no líquido e não ser adsorvido (WHO, 2011) do
que os demais hormônios. A maior eficiência de
remoção foi obtida para o EE2. A elevada eficiência de remoção desse composto, que é o único
hormônio sintético entre os avaliados, é muito
importante, uma vez que o EE2 apresenta maior
atividade estrogênica que os demais.
A dose de carvão ativado aplicado depende da
qualidade da água e do composto que se deseja remover. Valores usuais em ETA variam de 2 a
60 mgL-1, podendo chegar a 100 mgL-1 ou mais
de acordo com a sua aplicação (National Water
Quality Management Strategy, 2011). Os trabalhos avaliados utilizaram doses de carvão ativado variando de 2 a 20 mgL-1, dentro da faixa tipicamente utilizada.
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As concentrações iniciais avaliadas dos hormônios foram elevadas, chegando a 20 mg L-1, muito superiores àquelas identificadas em matrizes
naturais. Dessa maneira, é necessário que sejam
realizados mais estudos que avaliem a remoção
dos hormônios em concentrações reais. O tempo
de contato também se demonstrou bem elevado,
variando de 48 a 240 minutos, superior ao usualmente utilizado em ETA, na faixa de 5 a 30 minutos (WHO, 2011).
A porosidade do carvão ativado também é um
fator importante na determinação da eficiência
do tratamento. Alguns trabalhos reportaram
essa porosidade em termos da área superficial específica, enquanto outros reportaram em
termos do número de iodo ou não reportaram
nenhum dos dois. A área superficial variou de
452,6 a 1000 m2g-1, com exceção de Kumar et al.
(2009), que utilizaram carvão ativado com área
específica igual a 99,5 m2g-1. Apesar da baixa
área superficial do carvão utilizada nesse estudo,
foi alcançada remoção de 90% para o E3, maior
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remoção identificada para esse hormônio. Esse
fato pode estar relacionado à concentração inicial do composto (5 µgL-1), que foi a menor entre
os trabalhos avaliados para o E3, fazendo com
que não houvesse a saturação do adsorvente. O
número de iodo apresentado nos trabalhos variou de 597,71 a 1061 mg g-1, demonstrando a
alta capacidade adsortiva do carvão ativado utilizado na maioria dos estudos.

nas de remoção foram iguais a 95%, 51%, 41%
e 61% para E1, E2, E3 e EE2, respectivamente,
sem diferença significativa entre esses valores
(α= 0,05; p = 0,111), o que pode ser atribuído ao
baixo número de dados (n = 32).
No único estudo de avaliação da remoção de
hormônios por microfiltração identificado, HAN
et al. (2010) obtiveram valores próximos a 100%.
O processo foi realizado em água ultrapura com
400 µg L-1 do composto, fatores que podem ter
levado à elevada remoção.

Percebe-se que a remoção de hormônios pela utilização de carvão ativado pode apresentar elevada
eficiência ao avaliar águas clarificadas, em contraste com a sua utilização juntamente com a coagulação. Como vantagem deste tratamento, destacamse a não formação de subprodutos. Entretanto, cita-se como desvantagem e necessidade de eventual reposição do adsorvente, a geração de um resíduo sólido que deverá ser gerenciado de maneira
ambientalmente adequada e os elevados tempos
de contato necessários (BAÊTA et al., 2012).

Na ultrafiltração, as maiores remoções também
ocorreram em estudos que utilizaram água ultrapura (Tabela 5). Percebe-se que o estrona
apresentou remoção de 100%, semelhante ao
processo de microfiltração, mesmo em concentração (545 ng L-1) muito inferior à usada no estudo de microfiltração.
No processo de nanofiltração, os maiores valores de remoção ocorreram para o EE2, chegando próximo a 100% (Tabela 6). A menor remoção
ocorreu para o E2, sendo igual a 32% (COMERTON et al., 2007). As diferenças observadas nas
remoções podem estar relacionadas com a matriz utilizada, uma vez que a qualidade da água
influencia nesse processo, e pelas concentrações
iniciais de hormônio avaliadas.

3.7 Filtração por membranas
A remoção de hormônios pelo processo de separação por membranas varia de acordo com o tipo
de filtração e a matriz estudada, sem tendência
clara, com eficiências de remoção que variaram
de 6 a 100% nos estudos avaliados. As media-

Tabela 5: Remoção de E1, E2, E3 e EE2 pela ultrafiltração.

Comerton et al. (2007)
Yoon et al. (2004)

70

24000

Yoon et al. (2004)

100
58
30
100

505
470
150
550

Comerton et al. (2007)
Comerton et al. (2007)
Yoon et al. (2007)
Comerton et al. (2007)

Matriz

Remoção

E1

Água desionizada
Água desionizada
Água desionizada
com matéria
orgânica
Água desionizada
Água desionizada
Água superficial
Água desionizada

E2

E3
EE2

104

100
15

Co*
(ngL-1)
545
24000

Composto

Referência
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Tabela 6: Remoção de E1, E2, E3 e EE2 pela nanofiltração.
Composto
E1

E2

E3

EE2

61
69
95
32
56
71
0
14
38
43
56

Co*
(ngL-1)
545
545
100
505
505
1000000
470
470
1000000
470
470

Comerton et al. (2007)
Comerton et al. (2007)
Schäfer et al. (2010)
Comerton et al. (2007)
Comerton et al. (2007)
Pereira et al. (2012)
Comerton et al. (2007)
Comerton et al. (2007)
Pereira et al. (2012)
Comerton et al. (2007)
Comerton et al. (2007)

85

4000000

Bodzek & Dudziak (2006)

41
58
60
61

550
100000000
150
550

Comerton et al. (2007)
Weber et al. (2003)
Yoon et al. (2007)
Comerton et al. (2007)

64

753600

Bodzek & Dudziak (2006)

92
100

1000000
100000000

Pereira et al. (2012)
Weber et al. (2003)

Matriz

Remoção

Água desionizada
Água desionizada
Água desionizada
Água desionizada
Água desionizada
Água superficial
Água superficial
Água superficial
Água filtrada
Água desionizada
Água desionizada
Água desionizada
com ácidos húmicos
Água desionizada
Água destilada
Água superficial
Água desionizada
Água desionizada
com ácidos húmicos
Água superficial
Água destilada

Para o processo de osmose inversa foram encontrados apenas dois estudos. Comerton et al.
(2007) identificaram baixas remoções para os
hormônios (25%, 6%, 32% e 9% para E1, E2, E3
e EE2, respectivamente) em água ultrapura. Outros parâmetros, além das características físicas
e químicas das membranas, podem influenciar a
eficiência de remoção, como fluxo, temperatura,
pH e carga elétrica da membrana e da partícula,
assim como o material da membrana. Nghiem et
al. (2004) avaliaram a remoção do E1 em águas
superficiais e reportaram elevada remoção, de
95%. Mais uma vez, não é possível identificar
uma tendência na remoção de hormônios utilizando essa tecnologia, uma vez que diferentes
autores obtiveram remoções muito diferentes
para um mesmo composto.
Observa-se, portanto, que a filtração por membranas nem sempre é eficiente na remoção desses hormônios. Nesse tratamento existe a vantagem de não serem formados subprodutos, porém
como desvantagens têm-se a necessidade de um
pré-tratamento, para reduzir os riscos de incrusRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020

Referência

tação, maior consumo de energia elétrica e geração de um concentrado que deverá ser destinado
corretamente (MALLEVIALLE et al., 1996).

3.8 Comparação entre diferentes tecnologias de
tratamento
Os processos de clarificação e cloração não foram capazes de remover os hormônios analisados. Isso demonstra a necessidade de tratamentos adicionais após a cloração em ETA ou o uso
de outros desinfetantes/tratamentos para a remoção de hormônios.
Os tratamentos estudados tiveram diferentes
médias de eficiência para cada um dos hormônios
(Tabela 7). Destaca-se o E3 por apresentar as menores remoções comparado aos demais hormônios na maioria dos tratamentos e ter apenas um
tratamento que apresenta uma eficiência elevada,
de 99%, a ozonização. Com exceção da clarificação e osmose inversa, os tratamentos apresentam
pelo menos um trabalho analisado com eficiência
maior que 90% para todos os hormônios estuda105
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dos, indicando o potencial de remoção de hormônios dependendo das condições experimentais.
Ao avaliar a remoção média considerando todos
os hormônios estudados, é possível classificar os
tratamentos que apresentam remoções acima
de 90%, sendo eles a ozonização, UV/TiO2, fo-

to-Fenton e UV/H2O2; os que atingiram remoção
média de 85 a 60%, sendo eles a adsorção em
carvão ativado, ultrafiltração, fotólise e cloração;
e os tratamentos que foram menos eficientes na
remoção desses compostos, com remoção média
entre 60 e 15%, sendo eles a nanofiltração, osmose inversa e as etapas de clarificação.

Tabela 7: Remoções médias de E1, E2, E3 e EE2 encontradas para diferentes tratamentos.
Tratamento
Clarificação*
Osmose inversa
Nanofiltração
Cloração
Fotólise
Ultrafiltração
Carvão ativado
UV/H2O2
Foto-Fenton
UV/TiO2
Ozonização

Eficiência média de remoção (%)
E1
18± 15
60 ± 50
75 ± 18
64± 34
88± 19
100
89± 4
92 ± 13
100± 0
100± 1
98 ± 3

E2
12± 20
6
53 ± 20
70 ± 33
67 ± 35
62± 43
88± 17
91 ± 11
94 ± 11
98± 3
99 ± 1

E3
13± 12
32
39 ± 30
26 ± 4
41± 48
58
54± 28
85± 11
87 ± 11
99 ± 2

EE2
7± 10
9
68 ± 21
52 ± 37
59 ± 39
65± 49
97± 2
91 ± 11
100± 1
100± 0
99 ± 1

Média geral
12± 14
33 ± 36
58 ± 26
62 ± 34
67 ± 36
68± 35
83± 22
91 ± 11
97 ± 8
97± 6
99 ± 2

* Não foram levados em consideração nesses valores os estudos que avaliaram a clarificação com utilização de CAP.

O estriol apresentou o menor número de estudos
identificados e, em alguns desses estudos, esse
hormônio obteve a menor eficiência de remoção.
Por esse motivo devem ser realizados mais estudos que avaliem a remoção desse composto. Em
contrapartida, o EE2, hormônio com maior potencial estrogênico, pode ser eficientemente removido através dos processos foto-Fenton, UV/
TiO2 e ozonização. Destaca-se a importância de
realizar estudos sobre os subprodutos formados
nesses processos.
Com relevantes desvantagem, tem-se a formação de subprodutos na utilização dos seguintes tratamentos: cloração, ozonização, fotólise,
UV/TiO2, UV/H2O2 e foto-Fenton (PEREIRA et al.,
2011). Outras desvantagens podem ser atribuídas aos tratamentos com carvão ativado e membranas, devido à formação de resíduos sólidos e
líquidos, respectivamente, que devem ser posteriormente tratados (MALEVIALLE et al., 1996;
BAÊTA et al., 2012). Destaca-se também a pos106

sibilidade de toxicidade das nanopartículas de
TiO2 na água (YAO et al., 2016).
Desta forma, considerando que o tratamento
por foto-Fenton requer elevado tempo de contato e valores muito baixos de pH, e que o UV/
TiO2 requer também elevado TC e ainda possui
a possibilidade de toxicidade do TiO2, o tratamento indicado para a remoção de hormônios
em ETA seria a ozonização, com a vantagem de
ser um tratamento utilizado no processo de desinfecção. A desvantagem desse tratamento é a
possibilidade de formação de subprodutos com
potencial estrogênico, que deve ser avaliada.
Além do estudo de subprodutos e remoção da atividade estrogênica por meio de testes in vivo e in
vitro, recomenda-se o estudo de combinações de
tratamentos visando a aumentar a remoção dos
compostos estrogênicos e diminuir a formação
de subprodutos, ou mesmo otimizar alguns tratamentos de forma a diminuir o tempo de contato.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 226 / pp 91-110 | Out a Dez, 2020
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4 CONCLUSÃO
Os tratamentos convencionais de clarificação e
cloração se mostraram ineficientes na remoção
completa dos hormônios. Entre todos os tratamentos encontrados, destaca-se a ozonização, que possuiu elevada remoção para todos
os hormônios, mas ainda com desvantagem da
potencial formação de subprodutos. Recomenda-se o estudo de tratamentos combinados para
aumentar a remoção dos hormônios e minimizar
a formação de subprodutos, assim como a otimização dos tratamentos. Recomenda-se ainda a
realização de mais estudos que avaliem a remoção do hormônio E3 nos diferentes processos e
estudos que avaliem o potencial efeito adverso
dos subprodutos formados.
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