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INTRODUÇÃO 

 

Contaminantes ou poluentes emergentes são substâncias potencialmente 
tóxicas 

 

 

 

Os efeitos ou a presença dessas substâncias no ambiente são ainda pouco 
conhecidos. 

http://www.abq.org.br/rqi/2013/738/RQI-738-pagina4-Contaminantes-Emergentes.pdf 
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Esses contaminantes não estão incluídos em programas de monitoramento de 

rotina pelos órgãos de meio ambiente e saúde, e tampouco estão inseridos em 

normativas ou legislações de controle ambiental. 
 

http://www.abq.org.br/rqi/2013/738/RQI-738-pagina4-Contaminantes-Emergentes.pdf 

“Emergente” se refere à preocupação de se adquirir novos conhecimentos sobre essas 

substâncias como por exemplo seus impactos reais e potenciais à saúde humana e ambiental. 

Substâncias que já vêm sendo 

utilizadas há tempos 
Novas substâncias decorrentes dos 

avanços tecnológicos. 
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BARCELÓ (2003). Trac-Trends in Analytical Chemistry v.22(10), p. XIV-XVI. 



INTRODUÇÃO 

 

 

  

5 

Estas substâncias têm 
sido introduzidas no 
ambiente em larga 

escala  

Propriedades físico-
químicas: persistência, 

volatilidade, 
lipofilicidade, etc.  

São amplamente 
distribuídas no 

ambiente e podem 
impactar a saúde 
ambiental por um 
período de tempo 

relativamente longo. 



INTRODUÇÃO 

Existem várias fontes de emissão de contaminantes emergentes 
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Rejeitos industriais e urbanos 

Estações de tratamento de 

esgoto (ETE’s) 

Desmonte de material 

contaminado 

Fonte mais importante: Através dos efluente das estações de tratamento de esgotos, os 

contaminantes emergentes entram continuamente no ambiente aquático. 

E também o esgoto in natura, despejado diretamente nos corpos hídricos. 

http://www.abq.org.br/rqi/2013/738/RQI-738-pagina4-Contaminantes-Emergentes.pdf 



ESTROGÊNIO 

 

Os estrogênios esteróides, incluindo estrona, estradiol e estriol, representam 
sérias ameaças ao solo, aos recursos hídricos e aos seres humanos. 

 

 

 

Ganharam atenção notável nos últimos anos, devido às suas crescentes 
concentrações em solo e água em todo o mundo. 
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Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 



ESTROGÊNIO 
 

 

 

 

• A indústria pecuária leiteira usou há muito tempo uma variedade de 
esteroides reguladores do crescimento para aumentar as taxas de 
crescimento do gado, a eficiência alimentar e adquirir massa muscular 
magra  maior fonte de hormônios estrogênicos no ambiente natural. 

 

• Causa para os estrogênios no meio terrestre: através da aplicação de 
estrume em terras agrícolas como fertilizantes para culturas; 
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Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 



ESTROGÊNIO 

  

• Mulheres grávidas excretam níveis 
de estrogênio muito superiores aos 
níveis excretados por mulheres na 
menopausa (Substituição 
Hormonal), mas mesmo esse nível é 
1,7 vezes maior do que a taxa 
média de excreção por pessoa da 
população mundial. 
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Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 

µg/dia E1: Estrona 

17β-E2: 17β-estradiol 

E3: Estriol 

EE2: Etinilestradiol (sintético) 



ESTROGÊNIO 
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Diversas fontes de poluição com estrogênio:  

- corpos de água e solo em regiões próximas das 

usinas de tratamento de esgoto (que inclui resíduos 

domésticos, industriais e hospitalares); 

- plantas de tratamento de águas residuais ; 

- esterco animal; 

As plantas municipais de tratamento de esgoto não 
podem remover completamente os estrogênios  

concentrações significativas de estrogênios podem ser 

descarregados diretamente no ambiente natural; 

 

Eles podem ser encontrados em águas subterrâneas, 

água do solo, água de escoamento de locais 

agrícolas e águas superficiais 

 

Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 



ESTROGÊNIO 

• Causas para vida aquática: 

• concentrações elevadas de estrogênios naturais e sintéticos feminizam os 
peixes do sexo masculino, diminuem os testículos, afetando a reprodução; 

• redução considerável na biomassa dos peixes e interrompendo a cadeia 
alimentar aquática; 
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Etinilestradiol 

Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 



ESTROGÊNIO 

• Causas para animais terrestres: 

• Vacas exibem alterações no comprimento da teta e na cor da vulva; 

• Ovelhas pastadas na planta do trevo, que contém níveis potentes de 
fitoestrógenos (isoflavonas), desenvolvem infertilidade permanente, a 
chamada "doença do trevo“. 

12 

Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 

17β-estradiol, semelhante à fitoestrógenos 



ESTROGÊNIO 

• Causa para os humanos: 

• Se consumidos em níveis acima dos limiares seguros, eles podem aumentar 
o risco de câncer e induzir doenças cardiovasculares em seres humanos. 
Os níveis supra-ótimos de estrogênios foram associados ao aumento da 
incidência de câncer de mama em mulheres e câncer de próstata em 
homens. 
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Adeel, M. et al., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environ. Int. 99, 107–119 

17β-estradiol 

µg/dia E1: Estrona 

17β-E2: 17β-estradiol 

EE2: Etinilestradiol (sintético) 



EDTA 

• Ácido etilenodiamino tetra-acético 

 

• EDTA é um ligante quelante amplamente utilizado para  
sequestrar íons metálicos 

 

• É altamente estável 

 

• Grande uso doméstico e industrial principalmente na forma aquosa, sendo 
descartado em águas residuais 
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Oviedo, C.; Rodríguez, J., 2003. EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny. Quim. Nova 26(6) 901-905 



EDTA 
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Oviedo, C.; Rodríguez, J., 2003. EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny. Quim. Nova 26(6) 901-905 

Detergentes

Tratamento de água

Indústria de polpa e papel

Fotografia

Limpeza de metais

Cosméticos, gêneros

alimentícios, fármacos

Agroquímicos

Indústria têxtil

Tintas para impressão



EDTA 

 

• Principal aplicação em produtos de limpeza e detergentes como 
estabilizante (33% do mercado mundial) 

 

• Em 1997, foram consumidos 32.550 toneladas de EDTA  
na Europa 

 

• É um dos poluentes orgânicos mais encontrados em águas da Europa 
central. 
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Oviedo, C.; Rodríguez, J., 2003. EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny. Quim. Nova 26(6) 901-905 



EDTA 

• A complexação com EDTA mobiliza íons  
metálicos contaminantes 

 

• Pode dificultar a precipitação de metais pesados em 
solução ou dissolver metais pesados presentes em sedimentos 

 

• Além disso pode solubilizar materiais radioativos 

 

• O EDTA apresenta 10% em massa de Nitrogênio que pode se tornar 
disponível na água, por isso contribui com a eutrofização de corpos de 
água 
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Oviedo, C.; Rodríguez, J., 2003. EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny. Quim. Nova 26(6) 901-905 



EDTA 

 

• O EDTA é tóxico para organismos fotossintéticos, inibindo a divisão 
celular, síntese de clorofila e produção de biomassa de algas 

 

• Também causa stress na microfauna do solo, sendo os fungos os 
organismos mais afetados 

 

• O principal processo de degradação do EDTA em águas superficiais é a 
fotodecomposição do Fe(III)-EDTA 
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EDTA 

 

• O EDTA apresenta resistência à biodegradação bacterial 
e causa dextruição da membrana externa em bactérias  
gram-negativas 

 

• Pode ser degradado utilizando luz UV com H2O2 ou ozônio ou TiO2 

 

• O grande problema está relacionado ao gasto econômico e energético 
dessas técnicas e a toxicidade dos subprodutos 
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CORANTES 
• Nos últimos 100 anos, mais de 20.000 novos corantes 

foram sendo sintetizados, e a demanda por corantes 
é grande e variada na indústria. 
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Bae, J.S.; Freeman, H.S.; Dyes and pigments. 2007, 73, 81-85 



CORANTES 

• Os corantes apresentam cor por serem compostos 
que absorvem a radiação na faixa da luz visível, 
sendo que cada cor está relacionada com um 
comprimento de onda específico. 
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https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/corantes/ 

 Amarelo crepúsculo  

FCF - INS- 110 
 



CORANTES 

22 

http://portal.anvisa.gov.br/aditivos-alimentares-e-coadjuvantes 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/391619/RESOLUCAO_CNNPA_44_1977.pdf/b8d43a0d-5c1b-4be1-ba69-67f69cf55446 
 

• ANVISA 



CORANTES 

• Corante orgânico natural: É aquele obtido a partir de vegetal ou, 
eventualmente, de animal, cujo principio do corante tenha sido isolado 
com emprego de processos tecnológicos adequado; 

 

• Corante orgânico sintético artificial: É aquele obtido por síntese orgânica 
mediante o emprego de processos tecnológicos adequados e não 
encontrado em produtos naturais; 

 

• Corante orgânico sintético idêntico natural: É o corante cuja estrutura 
química é semelhante a do principio isolado do corante orgânico natural; 

 

23 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/391619/RESOLUCAO_CNNPA_44_1977.pdf/b8d43a0d-5c1b-4be1-ba69-67f69cf55446 



CORANTES 

• Corante inorgânico ou pigmento: É aquele obtido a partir de substancias 
minerais e submetido a processos de elaboração e purificação adequados 
ao seu emprego em alimentos; 

 

• Caramelo: o corante natural obtido pelo aquecimento de açúcares à 
temperatura superior ao ponto de fusão; 

 

• Caramelo (processo amônia): é o corante orgânico sintético idêntico ao 
natural obtido pelo processo amônia, desde que o teor de 4-metil, imidazol 
não exceda no mesmo a 200mg/kg (duzentos miligramas por quilo).  
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/391619/RESOLUCAO_CNNPA_44_1977.pdf/b8d43a0d-5c1b-4be1-ba69-67f69cf55446 



CORANTES 
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http://pet-quimica.webnode.com/news/corantes-alimenticios/ 



CORANTES 

• Os corantes são facilmente detectados a 
olho nu, sendo visíveis mesmo em 
concentrações baixas, pode causar uma 
mudança na coloração da água.  

• A contaminação impede a penetração da 
luz, dificultando a atividade fotossintética 
das vegetações presentes no sistema. 

• Além disso, esse risco pode ainda provocar 
distúrbios na solubilidade de gases, 
causando danos ao sistema respiratório de 
organismos aquáticos e ainda perturbar seus 
locais de desova e refúgio. 
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Betina Royer; Remoção de corantes têxteis utilizando cascas de semente de Araucária augustifolia como biossordente. Dissertação 
mestrado, UFRGS, 2007. 



CORANTES 
• O maior problema observado quando se trata de sistemas aquáticos 

contaminados por corantes têxteis, é com relação à alta estabilidade 
destas espécies. Além disso, são resistentes à luz e a agentes oxidantes 
moderados, logo, não podem ser completamente tratados por métodos 
convencionais. 
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Betina Royer; Remoção de corantes têxteis utilizando cascas de semente de Araucária augustifolia como biossordente. Dissertação 
mestrado, UFRGS, 2007. 



CORANTES 
• A exposição destes produtos à pele e/ou ao sistema respiratório, acarretam 

um risco toxicológico: 

• Promovendo a sensibilização da pele e/ou das vias respiratórias.  
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•dermatites, 

•irritações 

• alergias 
Cutânea 

• asma 

• rinite alérgica Via respiratória 

• Entretanto, o maior risco se dá pela ingestão oral destes compostos, isto por 
que, corantes se catalisados por enzimas específicas do organismo, podem 
gerar substâncias com propriedades carcinogênicas e mutagênicas. 

 
Betina Royer; Remoção de corantes têxteis utilizando cascas de semente de Araucária augustifolia como biossordente. Dissertação 
mestrado, UFRGS, 2007. 



CORANTES 
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http://veja.abril.com.br/mundo/poluicao-na-india-esta-deixando-cachorros-azuis/ 



CORANTES 
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https://www.meionorte.com/entretenimento/curiosidade/depois-do-cachorro-azul-agora-e-a-vez-do-gato-verde-confira-325013 



CORANTES 
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https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/franca-vai-revisar-seguranca-de-aditivo-comum-em-balas-20804381 



CORANTES 
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http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/03/apos-alerta-de-risco-de-cancer-coca-cola-pode-mudar-formula-de-corante.html 



CONCLUSÃO 

• Diversos poluentes são emitidos indiretamente quando utilizamos produtos 
industrializados 

 

• É necessário o estudo dos impactos destes poluentes no ambiente a fim de 
regulamentar ou vetar sua utilização 

 

• Também é importante o investimento em estudos de formas de degradar 
estes poluentes 
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