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Introdução 

Os hormônios naturais e sintéticos, tais como 17 α– 

etinilestradiol (EE2) e 17 β–estradiol (E2), são 

denominados de desregularores endócrinos (EDC), pois, 

mesmo presentes em concentração a nível traço, são 

capazes de interferir no funcionamento natural do sistema 

endócrino de humanos e animais
1
. Dentro deste contexto, 

o presente trabalho utiliza o bagaço de maçã do tipo gala, 

um resíduo agroindustrial de baixo custo, no processo de 

adsorção do hormônio EE2. A importância da utilização 

deste biossorvente é que, se descartado de forma 

incorreta, o mesmo pode gerar impactos ambientais e 

econômicos negativos, decorrentes da presença de 

compostos fenólicos e elevada acidez em sua estrutura
2
. 

Resultados e Discussão 

Previamente aos estudos de adsorção, foi realizada a 

otimização da granulometria e quantidade de massa do 

biossorvente bagaço de maçã. Após a adsorção, as 

amostras foram analisadas em um espectrofluorímetro 

(Shimadzu RF – 5301), λexcitação = 280 nm, λemissão = 295-

350 nm e fendas de excitação/emissão = 5nm. Os testes 

foram realizados em um tempo de contato de 24 h, 

velocidade de agitação de 150 rpm e volume de solução 

de hormônio de 20 mL. Para o teste da otimização da 

granulometria, a maior porcentagem de remoção foi 

alcançada com a menor granulometria, possivelmente 

devido a maior área superficial disponível (Figura 1). 
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Figura 1. Otimização da granulometria do biossorvente, 

Cinicial (EE2) = 2 mg L
-1

, massa = 50 mg. 
 

No estudo da variação da quantidade de massa, a 
maior quantidade de remoção de EE2 foi atingida com 
massas de adsorvente próximas a 50 mg (Figura 2). 
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Figura 2. Otimização da massa do bagaço de maçã gala 
Cinicial (EE2) = 2 mg L

-1
, granulometria 63 µm. 

 
Os testes de adsorção do EE2 apresentaram cerca de 

60% de remoção para a amostra com 50 mg. O aumento 
da porcentagem de remoção de EE2 com o aumento da 
dosagem de biossorvente pode ser atribuído ao 
acréscimo do número de sítios ativos disponíveis para a 
adsorção, aumentando, desta forma, o valor do 
percentual de remoção. Comparando este trabalho com 
outros da literatura

3,4 
pode-se observar que eles utilizam 

carvão ativado ou nanotubos de carbono para remoção 
de hormônios, apesar de apresentarem melhores 
resultados, o nosso estudo apresenta a vantagem de ser 
um processo de baixo custo. 

Conclusões 

A partir do trabalho, pode-se concluir que a 

reutilização do resíduo agroindustrial para a adsorção de 

EE2 tem algumas vantagens sobre o carvão ativado, 

como valor comercial insignificante, devido ao fato de que 

é um resíduo de processos de produção. Além disso, o 

bagaço de maçã tem origem regional, este pode ser 

utilizado em instalações de tratamento de águas residuais 

localizados na mesma região, resultando em custos de 

transporte reduzidos. 
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