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RESUMO 

Os desreguladores endócrinos são compostos químicos que interferem no sistema endócrino, 

mesmo que em baixas concentrações, alterando a síntese, secreção, transporte, ligação, ação 

ou eliminação de hormônios.  Os hormônios femininos são compostos naturalmente 

produzidos e excretados pelos animais de sangue quente, inclusive os seres humanos, e ao não 

serem eficientemente removidos nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) convencionais, 

estes compostos podem chegar aos corpos hídricos, afetando a comunidade aquática e 

podendo contaminar mananciais de abastecimento de água. Por esse motivo, torna-se 

relevante a pesquisa sobre tratamentos que removam esses hormônios. Destaca-se o 17β-

estradiol (E2), por ser um dos hormônios mais ativos. Dessa maneira, o estudo avalia a 

ocorrência do E2 nas ETE, nas águas superficiais, água subterrâneas e água potável, no 

âmbito nacional e internacional, através de revisão bibliográfica. Também através de revisão, 

o estudo avalia a remoção do E2 através da cloração. Além disso, o trabalho também 

objetivou a implementação do ensaio in vivo YES (Yeast Estrogen Screen) para a análise e 

quantificação da remoção da atividade estrogênica por meio da cloração. Verificou-se que o 

E2 foi identificado nas diversas matrizes com concentrações na ordem de ng.L-1 e µg.L-1, 

inclusive em água tratada, e verificou-se que a cloração possui potencial de remoção de E2. 

Apesar das dificuldades enfrentadas na implementação e realização do ensaio, observou-se 

que a cloração teve um efeito positivo na remoção da atividade estrogênica.  

PALAVRAS-CHAVES: Desreguladores endócrinos; hormônios; tratamento de água. 

 

ABSTRACT 

Endocrine disrupters are chemicals compounds that even at low concentrations interfere in 

endocrine system altering synthesis, secretion, transport, connection, action and elimination of 

hormones. Female hormones are naturally produced and excreted by warm-blooded animals 
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including humans and because of these compounds are not efficiently removed in 

conventional Waste Water Treatment Plants (WWTP) they may reach water bodies, affecting 

aquatic community and being able to contaminate the main source of water supply.  For that 

reason, research on treatments that remove these hormones becomes relevant.  Among these, 

17β-estradiol (E2) stands out for being one of the most active hormones. Thus, the study 

assessed the occurrence of E2 in WWTP, surface water, groundwater and potable water in 

national and international scope through bibliographic review. Also through bibliographic 

review, the study evaluates the removal of E2 through chlorination. Besides that, the study 

also aimed at the implementation of the Yeast Estrogen Screen test for analysis and 

quantification of the removal of estrogenic activity through chlorination. It was found that E2 

was identified in different matrices with concentrations in the order of ng.L-1 and µg.L-1, 

including potable water and that chlorination has potencial of remove E2. Despite the 

difficulties encountered in implementing and conducting the trial it was observe that 

chlorination had a positive effect on the removal of the estrogenic activity.  

KEYWORDS: Endocrine disrupters; hormones, water treatment.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O estudo de micropoluentes tem aumentado nos últimos anos devido ao seu potencial 

efeito tóxico em organismos, mesmo em baixas concentrações. Dentre estes, destacam-se os 

desreguladores endócrinos, pois há indícios de que estes causem efeitos adversos no sistema 

reprodutivo de humanos e animais (BILA, 2005).  

 De acordo com Desbrow et al. (1998), dentre os compostos classificados como 

desreguladores endócrinos, os estrogênios naturais e sintéticos têm se destacado como os 

principais agentes responsáveis pela atividade estrogênica reportada nos efluentes de Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE).  

 Dentre os estrogênios, destacam-se os hormônios naturais, por serem naturalmente 

produzidos e excretados pelos animais de sangue quente, inclusive os seres humanos. O 17ẞ-

estradiol (E2) é o mais ativo entre os estrogênios naturais e é considerado o estrogênio 

humano primário, uma vez que a estrona (E1) e o estriol (E3) são derivados desse composto. 

Além disso, é utilizado como o padrão de medição da atividade estrogênica (BILA, 2005). 

 A remoção ineficiente de tais compostos nas ETE propicia que estes sejam lançados 

em corpos hídricos, afetando a comunidade aquática e podendo contaminar as fontes de 

abastecimento de água (AQUINO et al., 2013). Dessa maneira, é necessário que estes 

hormônios sejam removidos nas Estações de Tratamento de Água (ETA).  

 As etapas de clarificação presentes nos tratamentos convencionais de água 

(coagulação/floculação, sedimentação e filtração) não são eficientes na remoção destes 

compostos, sendo a desinfecção a etapa que possui potencial para a remoção de tais 

compostos (CHEN et al., 2007).  

 O processo de desinfecção mais difundido no Brasil é a cloração, por apresentar 

vantagens econômicas e favorecer a remoção dos compostos com grupamentos fenólicos. A 

remoção de hormônios através da cloração está diretamente relacionada à concentração inicial 

da substância, com o tempo de contato e da presença de cloro residual livre. Alguns 
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subprodutos da oxidação com cloro também podem apresentar atividade estrogênica e, por 

esse motivo, o estudo dos subprodutos torna-se fundamental (PEREIRA, 2011).  

 Outro problema agregado a esses compostos é que tanto a identificação quanto a 

quantificação são difíceis de serem realizados, fazendo com que as análises desses compostos 

estejam associadas a um elevado custo e, por esse motivo, raramente são realizadas. Outro 

agravante é que não existem diretrizes ou regulamentações que estabeleçam limites de 

lançamento para essas substâncias (FISCHER, 2013). 

 Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência do E2 nas ETE, nas 

águas superficiais, águas subterrâneas e águas tratadas em um panorama nacional e 

internacional e avaliar a remoção do E2 através do processo de cloração em estudos 

previamente realizados, disponíveis em plataforma de livre acesso. Além disso, objetivou 

implementar uma metodologia de análise de atividade estrogênica no Laboratório de 

Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para 

posterior estudo da remoção da atividade estrogênica do 17β-estradiol através de ensaios de 

cloração, investigando a influência do tempo de contato da reação.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo da ocorrência do E2 nas ETE, águas superficiais, águas subterrâneas e águas 

tratadas, além do estudo da remoção deste composto através da cloração, foi realizado através 

de revisão bibliográfica, no âmbito nacional e internacional, de artigos científicos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado dos anos de 1998 a 2016.  

 A implementação do Ensaio YES e realização dos ensaios de cloração foram 

realizados no LAQUA no período de setembro a dezembro de 2016. Para início da 

implementação do Ensaio YES foi realizado treinamento no Laboratório de Ecotoxicologia 

Aquática da Universidade Federal de Viçosa (UFV) em agosto de 2015.  

    

2.1 Ensaio Yeast Estrogen Screen (YES)  

 

 A análise da atividade estrogênica foi feita através do Ensaio in vitro YES. Esse 

método é realizado a partir de uma linhagem modificada da levedura Saccharomyces 

cerevisiae. Essa linhagem contém um receptor de estrogênio humano (hER) que, em contato 

com compostos que possuem atividade estrogênica, é capaz de produzir a enzima ẞ-

galactosidase. Essa enzima metaboliza o composto cromogênico clorofenol vermelho-ẞ-D-

galactopiranosina (CPRG) adicionado ao meio, formando lactose e vermelho de clorofenol, 

promovendo a alteração da cor de amarelo para vermelho (ROUTLEDGER & SUMPTER, 

1996).  

 A metodologia adotada possui diversas vantagens, tais como: facilidade de execução 

uma vez que o teste seja implementado; alta reprodutibilidade; tempo reduzido de ensaio; 

resultado perceptível a olho nu; obtenção de resposta para diversos compostos 

simultaneamente; e elevada sensibilidade, com limite de detecção de 2 ng.L-1. Mostram-se 

como desvantagens a possibilidade do aparecimento de resultados falso positivos devido a 

possíveis contaminações, a formação de subprodutos devido a degradação do composto 
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cromogênico que elevam a atividade estrogênica da amostra e acarreta erros nos resultados do 

teste e alta sensibilidade da levedura utilizada no teste (ROUTLEDGER & SUMPTER, 

1996). 

 O preparo das soluções deve ser feito de maneira a evitar qualquer tipo de 

contaminação, uma vez que a maior preocupação do teste é evitar resultados falsos positivos. 

Por esse motivo, todo o material envolvido no preparo das soluções foi previamente limpo 

com água de torneira, deixadas em banho ácido (ácido nítrico 20%) por 24 horas, enxaguadas 

com água deionizada e rinsadas com etanol absoluto. De acordo com Bila (2005), todos os 

reagentes devem apresentar alto grau de pureza e devem ser utilizados exclusivamente para a 

realização deste teste. Ainda para evitar contaminação, todos os frascos foram vedados com 

plástico filme.   

 As soluções de meio mínimo, vitamina, glicose, ácido L-aspártico, L-treonina, sulfato 

de cobre (II), CPRG (10 mg.mL-1), meio de cultivo, meio de análise e solução estoque de 

17-estradiol em etanol (54,48 g.L-1) utilizadas no teste foram realizadas de acordo com a 

metodologia descrita por Routledger & Sumpter (1996). 

  

2.3 Cultivo da levedura Saccharomyces cerevisiae 

 

 As leveduras utilizadas foram cedidas pelo Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da 

UFV e pelo Laboratório de Engenharia Sanitária (LES) da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). O procedimento de utilização da levedura adotado foi o utilizado no 

Laboratório de Ecotoxicologia Aquática, que está de acordo com Routledger & Sumpter 

(1996).  

 O congelamento da linhagem foi realizado a partir da adição de 5mL da cultura da 

levedura em um tubo falcon de 15mL. Este tubo foi centrifugado a 2000 rpm, ficando o 

sobrenadante separado. Este foi retirado e descartado, e no tubo foi adicionado 5mL de uma 

solução com meio mínimo e glicerol, este na proporção de 15%. Ao término do 

procedimento, o tubo foi vedado com parafilme e congelado a -20ºC, podendo ser utilizado 

em até 4 meses.  

 Para utilizar novamente a linhagem esta foi descongelada e o sobrenadante, que fica 

separado da levedura, foi descartado. Neste tubo foram adicionados 10mL do meio de cultivo 

que seriam posteriormente transferidos para um frasco T de propagação celular, aumentando a 

superfície de contato das células com o meio de cultura (Figura 1).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 Para a propagação da cultura que foi utilizada no teste foram adicionados 10mL de 

meio de cultivo e 100µL de levedura em um frasco T. Este foi mantido em uma estufa a 30ºC 

Figura 1 -  Esquema do processo de descongelamento da linhagem. 
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Figura 3 - Curva dose-resposta da curva de E2. Fonte: 

Routledger & Sumpter (1996). 

durante 24 horas. Caso o teste fosse realizado em 48 ou 72 horas, o mesmo procedimento era 

adotado, diferindo o volume de levedura, que deveria ser igual a 50µL.  

 

2.4 Procedimento de teste YES 

 

 Todas as amostras foram analisadas em 

duplicata e os ensaios realizados em placas de 96 

poços. As diluições da curva de calibração foram 

realizadas em etanol absoluto na proporção 1:2, 

fazendo com que a curva de E2, utilizada como 

referência para comparação das concentrações, 

abrangesse as concentrações de 54,48 µg.L-1 a 0,27 

ng.L-1 do hormônio (Figura 2, linhas A e C). Esta 

mesma diluição 1:2, porém em água, foi realizada 

para a amostra (Figura 2, linhas E e G), sendo intercaladas por fileiras em branco que 

continham apenas etanol (Figura 2, linhas B, D, F e H).  

 Uma alíquota de 10 µL da placa de diluição foram transferidas para a placa de análise. 

Essa placa de análise foi deixada em repouso por 15 minutos para que as linhas referentes à 

curva e aos brancos sofressem evaporação.  As amostras não sofreram evaporação pois não 

são diluídas em etanol. Após esse período, 200 µL do meio de análise (composto por 25 mL 

de meio de cultivo, 25 µL da levedura e 200 µL de CPRG) foram adicionados nos poços das 

linhas A, B, C, D, F e H, enquanto 190 µL do meio de análise foram adicionados nas linhas 

referentes a amostra (E e G). Dessa maneira, o volume final de todos os poços foi de 200 µL.  

 Em seguida, as placas foram seladas e inseridas em um agitador orbital ajustado para 

100 rpm por dois minutos. As placas foram então incubadas a 30°C por 72 horas. Após esse 

período, as placas foram agitadas novamente por dois minutos e em seguida permaneceram 

em repouso por uma hora, estando prontas para serem submetidas à determinação da 

absorbância à 539 nm para cor e 620 nm para turbidez na leitora de placas.  

 

2.5 Análise dos dados do ensaio YES 

 

 Através dos resultados de absorbância 

das linhas referentes à curva de calibração 

foram elaborados gráficos com as curvas dose-

resposta do teste, em formato sigmoidal. Essas 

curvas relacionam os valores de absorbância 

corrigida (eixo Y) em função da concentração 

das amostras (eixo X) em escala logarítmica 

(Figura 3).  

 Após a elaboração dessa curva, obteve-

se o valor de EC50 (concentração que elucida 

50% da maior resposta obtida da ẞ-

galactosidase), de A (máxima indução), B 

(limite de detecção) e p (inclinação do trecho 

   Figura 2 -  Representação da divisão da placa. 
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linear da curva entre A e B) da curva padrão de 17ẞ-estradiol através do ajuste sigmoidal. O 

tratamento dos dados foi realizado no Software Oringin® 6.0. A partir dos valores obtidos 

para as diferentes concentrações é possível calcular a concentração da amostra em 

equivalentes de estradiol (EQ-E2). Para critério de comparação entre testes, Bila (2005) 

determinou a potência relativa estrogênica para cada amostra, sendo determinada pela razão 

entre o valor de EC50 da curva padrão e o valor de EC50 da amostra. Quanto mais próximo ou 

maior que 1 se apresenta o valor da potência relativa estrogênica, maior é a estrogenicidade 

presente na amostra. Quanto mais próximo de 0 menor será a estrogenicidade presente. 

 Em algumas amostras pode ocorrer toxicidade, levando a inibição do crescimento da 

levedura utilizada no ensaio. Essa inibição, de acordo com Frische et al. (2009), pode ser 

calculada pela razão entre a média da leitura de absorbância a 620 nm da duplicada de cada 

um dos poços da linha da amostra e a média da leitura de absorbância a 620 nm para as duas 

linhas de branco correspondentes à cada amostra analisada em duplicata. Dessa maneira, o 

crescimento da levedura que é estimado pela turbidez é comparado nas linhas de amostras e 

de branco.  

 

2.6 Ensaios de oxidação com cloro 

 

 A matriz utilizada para os ensaios foi uma amostra de água de mina, e a sua 

caracterização inicial foi realizada através dos parâmetros temperatura, pH, cor, condutividade 

e turbidez. Para avaliar a influência do tempo de contato, foram utilizados dois tempos de 

contato distintos, mantendo-se fixo a concentração de hormônio e a dose de cloro. Já a 

identificação da atividade estrogênica do E2 e dos possíveis subprodutos formados foi 

realizada através do ensaio in vitro YES.  

 Foram realizados ensaios com água de estudo na concentração de E2 1µg.L-1, dose de 

cloro 0,5 mg.L-1 e tempos de contato iguais a 1 minuto e 30 minutos. Os ensaios foram 

realizados em duplicata, resultando em quatro ensaios. Dessa maneira, para cada ensaio foram 

analisadas duas amostras: a água de estudo com 17ẞ-estradiol e água de estudo com 17ẞ-

estradiol após o processo de cloração.  

 O oxidante utilizado foi o hipoclorito de sódio 10-15% (Sigma-Aldrich), sendo 

preparada uma solução estoque de cloro com concentração de 1000 mg.L-1 de Cl2. Essa 

solução foi armazenada a 4ºC em frasco âmbar. A partir dessa solução foi preparada a solução 

com concentração de 0,5 mg.L-1 de Cl2 utilizada no ensaio de cloração. Para garantir a 

concentração inicial da solução foi realizada uma calibração, uma vez que a concentração do 

hipoclorito apresenta variação de acordo com a temperatura. Essa calibração foi realizada a 

partir da análise de cloro total utilizando o método DPD com o kit da Hach na faixa de 0,02-

2,00 mg.L-1 de Cl2.  

 A solução estoque de 17ẞ-estradiol com concentração de 100 mg.L-1 foi realizada a 

partir do padrão de hormônio (Sigma-Aldrich) e preparada em metanol, sendo armazenada a 

4ºC em frasco âmbar.  

 Foram preparados 2 litros da água de estudo com E2, sendo 500 mL para cada ensaio 

realizado. Dentre estes 500 mL, 100 mL eram separados para a caracterização da água com 

E2 e 400 mL eram submetidas aos ensaios de cloração. Dessa maneira, foram adicionados em 

um béquer sob agitação magnética 400 mL da amostra com hormônio e a dose de cloro que 
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seria aplicada. Ao atingir o tempo de contato determinado nos ensaios, 200 mL foram 

separados para realizar as análises de cloro livre e cloro total, pH e condutividade, e no 

volume restante de 200 mL era aplicada uma dose de 0,1 mL de metabissulfito de sódio a 3% 

(m/V) para cada 100 mL de amostra para eliminar o cloro residual restante e posterior 

determinação da cor, turbidez, temperatura e atividade estrogênica.   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Ocorrência do 17ẞ-estradiol em matrizes ambientais no âmbito internacional 

 

 De acordo com os dados obtidos na literatura representados no gráfico da Figura 4, 

observou-se que há uma redução nas concentrações efluente e afluente. A mediana dos 

afluentes encontra-se próxima a 18 ng.L-1 e a mediana dos efluentes, próxima a 4 ng.L-1. 

 

  A concentração máxima de E2 encontrada em águas superficiais foi de 640 ng.L-1, 

identificada por Solé et al. (2000) na Espanha, valor muito superior à mediana (3,60 ng.L-1). 

Em relação à análise das medianas, observa-se que as concentrações identificadas nas águas 

Figura 4 - Ocorrência internacional do E2 em diversas matrizes. A letra N representa o número de estudos avaliados. Fonte: 
Afluente ETE: Andrasi et al. (2011); Baronti et al. (2000); Behera et al. (2011); Carballa et al. (2004); Cargouet et al. (2004); Dorabawilla 

et al. (2005); Fernandez et al. (2007); Forrez et al. (2009); Hashimoto et al. (2007); Huang et al. (2014); Ifelebuegu (2011); Jiang et al. 

(2005); Jonhson et al. (2000); Lagana et al. (2004); Larsson et al. (1999); Lee et al. (2005); Liscio et al. (2009); Martin et al. (2012); Mullet 

et al. (2008); Nakada et al. (2006); Nie et al. (2012); Pailler et al. (2009); Ra et al. (2011); Salgado et al. (2012); Servos et al. (2005); Suri et 

al. (2012); Tan et al. (2007); Ternes et al. (1999); Verstraeten et al. (2003); Viglino et al. (2008); Zorita et al. (2009). Efluente ETE: Baronti 

et al. (2000); Belfroid et al. (1999); Binger et al. (2013); Carballa et al. (2004); Cargouet et al. (2004); Chen et al. (2007); Desbrow et al. 

(1998); Dorabawila et al. (2005); Fernandez et al. (2007); Hashimoto et al. (2007); Huang et al. (2014); Ifelebuegu (2011); Jonhson et al. 

(2000); Kim et al. (2007); Kuch et al. (2001); Lagana et al. (2004); Larsson et al. (1999); Lee et al. (2005); Liscio et al. (2009); Muller et al. 

(2008); Nakada et al. (2006); Paylowski et al. (2004); Ra et al. (2011); Servos et al. (2005); Snyder et al. (1999); Tan et al. (2007); Ternes et 

al. (1999); Verstraeten et al. (2003); Viglino et al. (2008); Wright-Walters et al. (2007); Xiao et al. (2001); Ying et al. (2009); Zorita et al. 

(2009). Água superficial: Ahmad (2007); Andrási et al. (2013); Avar et al. (2016); Baronti et al. (2000); Beck et al. (2005); Belfroid et al. 

(1999); Cargouet et al. (2004); Chen et al. (2007); Desbrow et al. (1998); Farré et al. (2007); Furuichi et al. (2004); Gibson et al. (2007); 

Gorga et al. (2013); Hamilton et al. (2016); Hohenblum et al. (2004); Hu et al. (2005); Isobe et al. (2003); Jiang et al. (2012); Klingelhofer et 

al. (2015); Kolok et al. (2007); Kolpin et al. (2002); Kuch et al. (2001); Lagana et al. (2004); Liu et al. (2004); Liu et al. (2015); Matsumoto 

et al. (2002); Mibu et al. (2004); Mol et al. (2000); Pojana et al. (2007); Quintana et al. (2004); Ra et al. (2011); Rocha et al. (2013); Shin et 

al. (2011); Snyder et al. (1999); Solé et al. (2000); Sun et al. (2016); Truter et al. (2016); Vethaak et al. (2005); Vigano et al. (2008); Viglino 

et al. (2008); Vulliet et al. (2011); Williams et al. (2003); Xiao et al. (2001); Xu et al. (2014); Yang et al. (2006); Yang et al. (2015); Ying et 

al. (2009); Zuo et al. (2006). Água subterrânea: Hohenblum et al. (2004); Karnjanapiboonwong et al. (2011); Thompson et al. (2009); 

Vulliet et al. (2008); Vulliet et al. (2011). Água tratada: Kuck et al. (2011); Liu et al. (2015). 
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superficiais são inferiores à do efluente de ETE, fato esperado pela ocorrência da diluição do 

efluente no corpo hídrico.  

 Em geral, foram relatadas baixas concentrações de E2 nas águas subterrâneas, com 

mediana igual a 1,30 ng.L-1, e o valor máximo de 64 ng.L-1 foi identificado por Thompson et 

al. (2009) nos Estados Unidos, valor dez vezes inferior ao valor máximo encontrada nas águas 

superficiais. Isso é esperado uma vez que águas subterrâneas se encontram mais protegidas 

dos lançamentos de efluentes que as águas superficiais.  

 Foram identificados apenas 3 valores sobre ocorrência do E2 em águas tratadas, sendo 

estes muito discrepantes entre si. O maior valor foi reportado por Liu et al. (2015) na China, 

sendo igual a 220 ng.L-1, concentração muito elevada para água potável considerando que a 

mediana identificada nos estudos de E2 em afluentes domésticos foi igual a 18 ng.L-1. O 

menor valor foi identificado por Kuch et al. (2011) na Alemanha, sendo igual a 0,20 ng.L-1, 

mais próximo da mediana (2,10 ng.L-1).   

 

3.2 Ocorrência do 17ẞ-estradiol em matrizes ambientais no âmbito nacional 

 

 Observando-se as concentrações de E2 identificas no âmbito nacional obtidas na 

literatura, percebe-se na Figura 5 que todas as matrizes apresentaram concentrações mais 

elevadas em comparação ao panorama internacional. Essas diferenças podem estar 

relacionadas a diversos fatores, como aspectos culturais, uso de hormônios em 

anticoncepcionais ou tratamentos hormonais, tipo de tratamento utilizado nas ETEs, entre 

outros. Os tratamentos terciários nas 

ETE são amplamente utilizados 

internacionalmente, enquanto no 

Brasil a maioria das estações 

apresenta nível secundário de 

tratamento (IBGE, 2010). Em relação 

às águas superficiais, essa elevada 

concentração pode estar associada ao 

fato de que 59,2% do efluente 

doméstico gerado no Brasil não são 

tratados, sendo lançados diretamente 

no corpo receptor (SNIS, 2014).  

 Foram analisados estudos em 

São Paulo, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, 

Paraná e Ceará, sendo o maior 

número de estudos localizados na 

Região Sudeste. Dessa maneira, são 

necessários mais estudos sobre as 

concentrações de hormônios sejam 

realizados em todo o país, para que 

seja possível identificar tendências e 

propor soluções.  

Figura 5 – Ocorrência nacional do E2 em diversas matrizes. A letra N 

representa o número de estudos avaliados. Fonte: Afluente ETE: Araújo 

(2006); Froehner (2011); Ghiselli (2006); Pessoa et al. (2011); Pessoa et al. 

(2014); Sodré et al. (2010); Souza (2008); Souza (2011); Ternes et al. (1999). 

Efluente ETE: Brandt (2012); Froehner (2011); Ghiselli (2006); Pessoa et al. 

(2011); Pessoa et al. (2014); Souza (2008). Água superficial: Gerolin (2008); 

Ghiselli (2006); Lopes (2007); Raimundo (2007); Sodré et al. (2007). Água 

tratada: Dias et al. (20015); Gerolin (2008); Ghiselli (2006); Lopes (2007). 
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  O estudo onde foi reportada a maior concentração de E2 foi realizado por Souza 

(2008) em Campo Grande (MS), que encontrou valor de 7400 ng.L-1 em afluente de ETE. O 

estudo de efluente de ETE que reportou o maior valor (5560 ng.L-1) foi realizado por Ghiselli 

(2006) na Estação de Tratamento de Esgoto Samambaia, em Campinas (SP). O tratamento 

utilizado nessa ETE é a combinação de reator anaeróbico de fluxo ascendente com lagoa 

facultativa. Ambos valores de afluente e efluente de ETE são muito elevados em comparação 

com os relatados internacionalmente e, ainda, apresentaram-se valores máximos muito acima 

das medianas (182 ng.L-1 e 397 ng.L-1, respectivamente).   

 As concentrações repostadas nos estudos das águas superficiais apresentam-se 

inferiores, como esperado, porém valores discrepantes são observados. Dentre eles, destaca-se 

o maior valor encontrado (6806 ng.L-1), identificado em São Paulo por Raimundo (2007) no 

Ribeirão Anhumas, muito superior à mediana (37,4 ng.L-1).  

 O valor máximo de E2 encontrado em água tratada foi identificado por Ghiselli 

(2006), também em São Paulo, sendo igual a 2600 ng.L-1, valor muito acima da mediana (5,14 

ng.L-1). Sendo assim, observa-se que são encontradas elevadas concentrações de E2 em água 

potável, mesmo que raramente, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Por 

esse motivo é necessário que as etapas constituintes do tratamento de água sejam capazes de 

remover tais substâncias.   

 Apesar de existirem estudos em águas subterrâneas no Brasil, como o apresentado por 

Souza (2008), não foi identificado nenhum artigo que reportasse a quantificação desse 

hormônio. 

 

3.3 Remoção do 17ẞ-estradiol através da cloração 

 

 Analisando dados encontrados na 

literatura, como demonstrado na Figura 6, 

observa-se que maiores tempos de contato 

implicam em remoções mais elevadas, 

podendo alcançar valores próximos a 100%. 

Para tempos de contato inferiores a 30 

minutos, a remoção apresenta uma elevada 

amplitude, abrangendo valores de 19 a 96%.  

 Foram utilizadas doses de cloro de 0,5 

a 3,6 mg.L-1, e tempo de contato de 10 

minutos até 24 horas, e a remoção média 

identificada em todos os trabalhos foi de 

58%. Os estudos que obtiveram remoção 

acima da média utilizaram maiores tempo de 

contato. Pereira et al. (2011) em seu estudo 

obteve remoção de 97% em tempo de contato igual a 10 minutos. Nesse caso, a essa elevada 

remoção pode estar associada à elevada concentração inicial do hormônio (100µ.L-1).  

 A menor remoção reportada foi de 19%, utilizando-se dose de cloro igual a 1 mg.L-1 e 

tempo de contato igual a 10 minutos (CHEN et al., 2007), enquanto que a maior remoção foi 

O gráfico indica os quartis de 25 e 75% e a mediana. 

Figura 6 – Remoção do E2 através da cloração. Fonte: Alum 

et al. (2004); Chen et al. (2007); Degorde et al. (2004); Pereira et al. 

(2011); Souza et al. (2014); Westerhoff et al. (2005). 
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de 100%, utilizando dose de cloro de 3,6 mg.L-1 e tempo de contato de 24 horas 

(WESTERHOFF et al., 2005).  

 Porém, uma desvantagem relatada na cloração é a formação de subprodutos 

(PEREIRA et al., 2011). Dessa maneira, apesar de remover o composto-alvo, a atividade 

estrogênica da amostra pode aumentar (HU et al., 2003). O Ensaio YES, por apresentar efeito 

sinérgico, apresenta em seu resultado tanto a atividade estrogênica do E2 quanto a de seus 

subprodutos, caso estes possuam atividade estrogênica.  

 

3.4 Implementação do Ensaio YES no LAQUA 

 

 Para a realização dos primeiros ensaios todas as soluções utilizadas no teste foram 

preparadas em água deionizada. Foi preparada uma solução padrão de E2 em etanol absoluto 

com concentração igual a 54,48 mg.L-1, para posterior preparo da solução da curva padrão do 

ensaio com concentração igual a 54,48 µg.L-1. Da mesma maneira, foi preparada uma solução 

padrão de E2 em metanol com concentração igual a 100 mg.L-1 para que posteriormente fosse 

preparada a solução de 1 µg.L-1 utilizada nos ensaios. As soluções foram preparadas 

utilizando-se balança com alta precisão.  

  Os resultados obtidos nos ensaios YES são apresentados na Tabela 1, identificando a 

data do teste, os procedimentos adotados, os resultados obtidos e as hipóteses levantadas. As 

imagens dos ensaios são apresentadas na Figura 7. 

 

 

Teste Procedimentos Resultado Hipóteses 

Primeiro teste 

(20/09/2016) 

As soluções utilizadas no 

teste foram preparadas em 

água deionizada e a 

levedura utilizada foi 

trazida do Laboratório de 

Ecotoxicologia da UFV 

A placa inteira apresentou 

mudança na coloração, 

indicando que houve 

contaminação 

O erro foi associado a um 

possível erro de pipetagem, 

ao procedimento de 

lavagem de vidrarias ou às 

soluções utilizadas no teste 

Segundo teste 

(30/09/2016) 

As vidrarias passaram a ser 

limpas com água de 

torneira, deixadas de molho 

em extran, enxaguadas com 

água de torneira, deixadas 

em banho ácido (ácido 

nítrico 20%) por 24 horas, 

enxaguadas com água 

deionizada e rinsadas com 

etanol absoluto 

As linhas referentes à 

amostra de 1 µg.L-1 

apresentaram resultados 

aparentemente satisfatórios, 

mas as linhas das curvas 

não apresentaram coloração 

característica 

Hipótese levantada de que a 

solução da curva ou a 

solução de meio de análise 

possuía algum composto 

tóxico para as leveduras ou 

que a levedura havia sido 

modificada 

 

Terceiro teste 

(07/10/2016) 

A solução padrão de E2 foi 

refeita no Laboratório de 

Ecologia Aquática do ICB 

e durante a realização dos 

testes o etanol foi deixado 

evaporar por 15 minutos 

 

Após 72 horas a placa 

inteira não apresentou 

modificação de cor 

Hipótese reforçada de que a 

levedura havia sido 

modificada e não continha 

mais o gene receptor de 

estrogênio, ou que a 

solução de hormônio 

utilizada apresentava 

problema 

Tabela 1 – Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continua) 
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Quarto teste 

(11/10/2016) 

Afim de identificar se o 

problema estava 

relacionado ao hormônio 

utilizado, foi realizado um 

teste utilizando uma 

amostra de efluente 

Mesmo assim a amostra 

não obteve a coloração 

esperada e a placa inteira 

não apresentou modificação 

da cor 

Descartou-se a 

possibilidade de alteração 

no padrão de hormônio 

utilizado e a hipótese de 

que a levedura havia sido 

modificada pela alta 

quantidade de repiques foi 

reforçada 

Quinto teste  

(14/10/2016) 

 

Uma linhagem de levedura 

mais antiga foi 

descongelada de acordo 

com o procedimento de 

Routledger & Sumpter 

(1996), representado na 

Figura 1, para a realização 

do teste 

Percebeu-se que a placa 

voltou a apresentar 

coloração rosa 

A hipótese de que a 

levedura havia sido 

modificada pelo número de 

repiques foi reforçada. 

Além disso, os brancos 

apresentaram coloração 

rosa indicando 

contaminação das soluções 

Sexto teste 

(21/10/2016) 

 

 

Uma nova linhagem foi 

obtida no Laboratório de 

Ecotoxicologia Aquática da 

UFV. Além disso, a 

centrífuga do Laboratório 

de Ecologia e Biologia 

Molecular de 

Microorganismos 

(LEBIOMM) da UFJF foi 

disponibilizada, permitindo 

a manutenção da linhagem. 

As soluções foram refeitas 

utilizando água destilada 

A placa apresentou 

contaminação, mas as 

curvas apresentaram 

coloração mais intensa. A 

linha G era composta por 

um efluente sintético. 

Apesar de não ser possível 

calcular a concentração de 

atividade estrogênica, 

percebe-se que esse 

efluente foi tóxico para a 

levedura 

Como todas as soluções já 

haviam sido refeitas com os 

devidos cuidados para 

evitar contaminações, 

suspeitou-se que o extran 

poderia estar causando 

atividade estrogênica e, por 

esse motivo, o 

procedimento de limpeza 

foi alterado. 

Sétimo teste 

(01/11/2016) 

As vidrarias passaram a ser 

previamente limpas com 

água da torneira, deixadas 

em banho ácido (ácido 

nítrico a 20%) por 24 horas, 

enxaguadas com água 

deionizada e 

posteriormente com risadas 

em etanol. Porém, no dia do 

teste a levedura não 

apresentou crescimento 

dentro da faixa ótima de 

leitura de absorbância a 

620nm (de 0,8 a 1,0), 

ficando abaixo de 0,6 

Após 72 horas toda a placa 

apresentou coloração 

amarela 

Esse resultando indicou 

problemas com o 

crescimento da levedura 

Oitavo teste  

(04/11/2016) 

 

 

Foi descongelada uma nova 

linhagem para a realização 

do próximo ensaio, que 

ocorreu no dia 04 de 

novembro de 2016. A 

levedura apresentou 

crescimento dentro da faixa 

esperada, com absorbância 

igual a 0,846 

O ensaio apresentou 

resultados bastante 

satisfatórios, apresentando 

pouquíssimos pontos de 

contaminação 

 

Tabela 1 – Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continuação) 
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Demais testes 

A partir disso, o 

procedimento realizado no 

oitavo teste foi repetido. 

Porém, a levedura sempre 

apresentou crescimento 

abaixo do esperado 

Os ensaios apresentaram 

mudança de cor, mas com 

intensidades menores do 

que as esperadas 

As hipóteses levantadas 

foram de que havia 

problemas no protocolo de 

manutenção na linhagem ou 

algum reagente que compõe 

o meio de cultivo 

apresentava problema 

 

 

  

 A curva dose-resposta 

desenvolvida a partir da leitura da 

absorbância das amostras de curva de E2 

do oitavo teste (04/11/2016) ficou dentro 

do esperado, com formato sigmoidal 

(Figura 8). A amplitude da faixa de 

absorbância, que corresponde à indução 

da ẞ-galactosidase, se aproximou do 

resultado obtido por Bila (2005). No seu 

estudo, esses valores se encontraram 

entre 1,0 e 3,5. Apesar disso, o valor do 

EC50 foi abaixo do esperado, não estando de acordo com a literatura e, por esse motivo, o 

teste não foi validado. Esse valor é dependente do número inicial de células da levedura e o 

tempo de incubação.  

 A partir desse resultado positivo foram realizados os ensaios de cloração com a água 

de estudo. 

Figura 8 – Curva dose-resposta do oitavo teste.  

Figura 7 – Fotos dos ensaios YES realizados. 

Tabela 1 – Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continuação) 
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3.5 Problemas e procedimentos na manutenção da levedura 

 

 Na Tabela 2 são apresentados os problemas e procedimentos utilizados na manutenção 

da levedura Saccharomyces cerevisiae, identificando a data do teste, os procedimentos 

adotados, os resultados obtidos e as hipóteses levantadas. A leitura de absorbância a 620 nm, 

que é uma estimativa do número de células, deve se encontrar entre 0,8 e 1,0. Essa leitura 

sempre se encontrou dentro da faixa esperada até o dia 01/11/2016. Por esse motivo não foi 

considerada a hipótese de problemas com o crescimento até esse dia. 

  

 

 

Teste Procedimentos Resultado Hipóteses 

30/09/2016 

(Figura 7.2) 

 

A levedura foi inicialmente 

cedida em agosto de 2016 

pela UFV e foi mantida 

através dos repiques em 

intervalos de 1 a 3 dias, 

uma vez que o LAQUA não 

possuía centrífuga, que é 

necessária para o 

congelamento da levedura 

As linhas referentes à 

amostra de 1 µg.L-1 

apresentaram resultados 

aparentemente satisfatórios, 

mas as linhas das curvas 

não apresentaram coloração 

característica 

Hipótese levantada de que a 

solução da curva ou a 

solução de meio de análise 

possuía algum composto 

tóxico para as leveduras ou 

que a levedura havia sido 

modificada 

11/10/2016 

(Figura 7.4) 

Afim de identificar se o 

problema estava 

relacionado ao hormônio 

utilizado, foi realizado um 

teste utilizando uma 

amostra de efluente 

A placa inteira não 

apresentou mudança na 

coloração 

A hipótese de que a 

levedura havia sido 

modificada e não continha 

mais o gene receptor de 

estrogênio foi reforçada 

14/10/2016 

(Figura 7.5) 

Uma linhagem mais antiga, 

proveniente da UFV foi 

descongelada de acordo 

com o protocolo de 

Routledger & Sumpter 

(1996) 

A placa inteira apresentou 

mudança na coloração 

A hipótese de que a 

levedura havia sido 

geneticamente modificada 

foi reforçada 

21/10/2016 

(Figura 7.6) 

Foi obtida uma nova 

linhagem da UFV e 

permissão de uso da 

centrífuga do LEBIOMM 

para manutenção da 

levedura. Entretanto, esse 

laboratório é afastado do 

LAQUA, ficando a 

aproximadamente 1,5 km. 

Esse transporte pode alterar 

as condições ideais para 

desenvolvimento da 

levedura 

A placa apresentou 

contaminação, mas as 

curvas apresentaram 

coloração mais intensa. 

Suspeitou-se que o extran 

poderia estar causando 

atividade estrogênica e, por 

esse motivo, o 

procedimento de limpeza 

foi alterado 

Tabela 2 – Resumo dos problemas e procedimentos com as leveduras no LAQUA. (Continua) 
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01/11/2016 

(Figura 7.7) 

Pela primeira vez foi 

identificado problema de 

crescimento da levedura 

através da leitura da 

absorbância a 620 nm. O 

valor obtido foi de 0,6. 

Mesmo assim o teste foi 

realizado utilizando-se uma 

quantidade maior de 

levedura (35 µL) 

A placa inteira não 

apresentou mudança na 

coloração 

Esse resultando indicou 

problemas com o 

crescimento da levedura 

04/11/2016 

(Figura 7.8) 

Foi descongelada uma nova 

linhagem de acordo com o 

protocolo de Routledger & 

Sumpter (1996). No dia do 

teste a leitura de 

absorbância foi igual a 

0,846, dentro da faixa 

esperada 

O ensaio apresentou 

resultados bastante 

satisfatórios, apresentando 

pouquíssimos pontos de 

contaminação 

 

11/11/2016 a  

25/11/2016 

(Figura 9.1) 

Após esse resultado 

positivo, o procedimento 

foi repetido, mas a leitura 

da faixa de absorbância 

encontrou-se sempre abaixo 

do esperado 

As placas não apresentaram 

mudança na coloração ou 

apresentaram colorações 

pouco intensas 

Esse resultado indicou 

problema no crescimento 

da levedura 

28/11/2016 

(Figura 9.2 e 9.3) 

Foi obtida uma nova 

levedura, desta vez do 

Laboratório de Engenharia 

Sanitária da UERJ. Essa 

levedura também 

apresentou problemas no 

crescimento 

As placas não apresentaram 

mudança na coloração ou 

apresentaram colorações 

pouco intensas 

Esse problema foi 

relacionado à data de 

congelamento da levedura, 

que ultrapassava 4 meses, e 

ao fato de que a levedura, 

que deveria estar 

congelada, estava no estado 

líquido, apenas resfriada 

Demais testes  

até dia 19/12/2016 

(Figura 9.4) 

A partir disso, todos os 

ensaios realizados com as 

linhagens da UFV e da 

UERJ apresentaram valor 

de absorbância abaixo do 

esperado 

A resposta de alteração de 

cor foi menor do que a 

esperada ou inexistente 

Hipótese de que havia 

problema relacionado com 

o protocolo de manutenção 

da linhagem ou com algum 

reagente utilizado no meio 

de cultivo 

 

 Dentre as possíveis causas para o atraso no desenvolvimento da levedura destacam-se 

erros na propagação e cultivo da linhagem ou problema com algum reagente que compõe as 

soluções do meio de cultivo. Afim de eliminar os possíveis problemas, está sendo 

providenciada a obtenção da centrífuga para evitar o transporte da levedura e será realizada a 

compra de novos reagentes que compõe o meio de cultivo da levedura. Além disso, será 

Tabela 2 – Resumo dos problemas e procedimentos com as leveduras no LAQUA. (Continuação) 
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realizado um novo treinamento no Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da UFV visando a 

completa implementação do ensaio no LAQUA. 

 As imagens dos ensaios 

realizados a partir do dia 11/11/2016 

com as amostras que foram submetidas 

à cloração são identificas na Figura 9. 

Observa-se que o desenvolvimento da 

levedura ficou comprometido, e por 

esse motivo as placas apresentaram 

coloração amarela ou alteração de cor 

menos intensa do que a esperada, não 

sendo possível calcular a concentração 

da atividade estrogênica.  

 

 

 

3.6 Resultados dos ensaios de cloração 

 

 Os resultados das análises realizadas antes e depois dos ensaios de cloração são 

apresentados na Tabela 3. Os valores correspondem à média dos valores das duplicatas.  

 
Tabela 3 - Resultados obtidos nos ensaios de cloração com dose de cloro igual a 0,5 mg.L-1. 

Parâmetros Antes da cloração 
Depois da cloração 

(1 minuto) 

Depois da cloração 

(30 minutos) 

pH 6,85 7,09 6,99 

Cor (uC) 10,3 10,5 10,1 

Condutividade (µs.cm-1) 19,34 21,6 20,85 

Turbidez (ut) 0,89 0,84 0,91 

Temperatura (ºC) 26 26 26 

Cloro livre (mg.L-1) - 0,42 0,25 

Cloro total (mg.L-1) - 0,49 0,37 

  

 Os parâmetros avaliados não sofreram grandes alterações após a cloração. Esse 

resultado é esperado uma vez que a matriz analisada apresenta baixa demanda de cloro. Por 

esse mesmo motivo observa-se que não houve um grande consumo de cloro (FISCHER, 

2013; PEREIRA, 2011).  

 A partir disso, foram realizados os ensaios de estrogenicidade nas amostras de água de 

estudo com 17ẞ-estradiol antes e depois da cloração com os dois diferentes tempos de 

contato. Porém, ao analisar os resultados do ensaio YES na remoção da atividade estrogênica 

o ensaio não apresentou os requisitos necessários para que fossem calculados os valores da 

amostra.  

 Foram realizados vários ensaios com essas amostras, porém os resultados não foram 

satisfatórios. As placas ficaram amarelas ou apresentaram mudança de cor menos intensa do 

que a esperada. Porém, resultados obtidos para o tratamento com tempo de contato igual a 1 

Figura 9 – Resultados de alguns ensaios YES realizados a partir do 

dia 11/11/2016. 
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minuto e dose de cloro 0,5 mg.L-1 apresentaram um indicativo da redução da atividade 

estrogênica, apesar de não ser possível construir a curva dose-resposta de acordo com o 

apresentado na literatura e assim não ser possível obter o valor do EC50 utilizado nos cálculos 

das concentrações (Figura 10).  

  

 

 

 Percebe-se que a cloração proporciona um efeito positivo na remoção da atividade 

estrogênica da amostra, apesar de não ser possível quantificá-lo. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Fischer (2013), porém estudos complementares devem ser realizados para 

identificar e quantificar o potencial de oxidação com o cloro das substâncias desreguladores 

endócrinas. Embora o ensaio YES seja eficiente na determinação de estrogenicidade, a 

quantificação dos estrogênios complementa tais resultados. Além disso, a quantificação e 

ensaios in vivo devem ser realizados conjuntamente, inclusive na identificação de subprodutos 

que possam causar atividade estrogênica.  

 Pereira (2011) também identificou o efeito positivo da cloração na remoção do E2, 

alcançando 50% de remoção para concentração de E2 e dose de cloro iguais ao do ensaio 

realizado, utilizando tempo de contato igual a 10 minutos e 70% para tempo de contato igual 

a 30 minutos.  

 Como o ensaio YES identifica a atividade estrogênica inerente ao E2 remanescente e a 

todos os seus subprodutos que também causem atividade estrogênica, a atividade estrogênica 

poderia aumentar após a cloração.  Lee et al. (2004), porém, identificou que o cloro é um 

agente ativo na eliminação da atividade estrogênica do E2, sendo eficientemente removida 

com o aumento do tempo de contato.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 As concentrações de 17ẞ-estradiol nas diversas matrizes ambientais variam na ordem 

de ng.L-1 e µg.L-1, em âmbito nacional e internacional, sendo estas concentrações superiores 

Figura 10 – Ensaio YES para amostra submetida à cloração utilizando dose de cloro igual a 0,5 mg.L-1 e tempo de contato 

igual a 1 minuto. No esquema, as linhas da curva em duplicata que é utilizada para os cálculos da curva dose-resposta e a 

amostra de 1µg.L-1 antes e depois da cloração. 
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no Brasil em comparação aos outros países. No Brasil os estudos ainda são incipientes, porém 

destaca-se a identificação de E2 nas águas tratadas, com mediana igual a 5,14 ng.L-1. 

Observa-se que o processo de cloração é eficiente na remoção de E2, possuindo remoções 

mais elevadas com tempo de contato igual ou superior a 30 minutos.   

 Durante a implementação do ensaio de atividade estrogênica foram identificados 

diversos problemas, sendo o principal deles relacionado com o crescimento da levedura. 

Apesar de algumas condições não terem sidas atendidas, foi observado que a cloração 

apresentou um efeito positivo na redução da atividade estrogênica da amostra submetida à 

cloração com tempo de contato igual a 1 minuto. Entretanto, como a quantificação não foi 

possível, sendo assim recomenda-se que estudos adicionais sejam realizados utilizando outras 

técnicas de análise.  
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