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Contaminantes Orgânicos Emergentes 
(EOCs)

Metais
Medicamentos
Produtos de cuidados pessoais
Dorgas ilícitas
Suplementos alimentares e seus metabólitos
Desreguladores endócrinos

Novos EOCs tem sido identificados devido aos 
avanços dos métodos laboratoriais de análise.

Pal, A et al. Science of the Total Environment. 2010



Desreguladores Endócrinos: 
Definição

Agente exógeno que interfere na síntese, secreção, 
transporte, metabolismo, ação ou eliminação de um 
ou mais hormônios naturais circulantes responsáveis 
pela homeostase, reprodução, desenvolvimento 
e/ou comportamento dos organismos".

Environmental Protection Agency, 2007



Estrutura química dos esteróides 
sexuais e diferentes classes de 

DEs 



Hormônios esteróides: 17β estradiol, EE2
Fitoestrógenos: genisteina
Alquifenóis: desinfetantes
Pesticidas: atrazine and dioxinas
Compostos orgânicos oxigenados: BPA and phthalates
Hidrocarbonetos poliaromatizados: partículas de 

exaustão do diesel

Desreguladores Endócrinos com 
atividade estrogênica 



Baixa solubilidade em água e alta solubilidade em 
lipídeos     

  bioacumulação no tecido adiposo

Desreguladores Endócrinos: Principais 
Características 

Idade de exposição = “janela de susceptibilidade” 

Período de latência da exposição = 
”doenças do adulto baseadas no desenvolvimento"

Diamanti-Kandarakis E. Endocrine Reviews, 2009



Desreguladores Endócrinos: 
Principais Características 

Dinâmica de dose-resposta não convencional = 
"U" ou ” U invertido"

Diamanti-Kandarakis E. Endocrine Reviews, 2009

Importância das misturas = 
"diferentes classes de DEs pode ter efeitos sinérgicos ou aditivos"



Água para consumo humano e mananciais de 
São Paulo estão contaminados com estrógenos

 400 amostras (UNICAMP, CETESB, Univ. Tenessee)
 Rios Sorocaba, Cotia (pior situação), Atibaia, Reservatório Tanque 

Grande
 83% das amostras: elevada atividade estrogênica
 Estrona, estradiol, estriol, etinilestradiol , BPA, fitoestrógenos, etc

Bergamasco AMDD, J Envirom Monitor 2011
Montagner CC, J Brazilian Chem Society, 2011



Presença de EDCs na água de 
beber no Brasil

• 11 EOCs foram 
analisados pela SPE-
GC-MS.

• 6 foram encontrados 
em amostras de àgua 
da torneira.

Sodré FF et al. Water Air Soil Pollut 2010

BPA



Presença de BPA na Água: do Esgoto a 
Torneira

Sodré FF et al. Water Air Soil Pollut 2010

BPA



Fontes de Compostos 
estrogênicos na água

AntrazineHormones to 
increase milk 

production

BPA and 
other 

chemicals

Plastic 
articles

 pharmaceuticals,
phytoestrogen

Wise A et al. Environ Sci Tech 2011



Para refletir….

As meninas americanas estão 
iniciando o desenvolvimento 

puberal aos 9 anos e meio, 
aproximadamente 1 ano mais 

cedo do que a geração 
anterior.

Is it something 
in the water?



Alckmin anuncia construção de estações 
para transformar esgoto em água de reúso

A Produção será 
destinada para as 

bacias dos sistemas 
Guarapiranga e Alto 

Cotia

 1 metro 
cúbico/s  

suficiente para 
abastecer 300 

mil pessoas



Especialistas pedem monitoramento de químicos que 
podem permanecer na água e afetar sistema endócrino 

de humanos

10/11/2014

“A preocupação não está na concentração de coliformes fecais, que seriam retirados 
facilmente, o perigo está na retirada de químicos – como o hormônio presente em pílulas 
anticoncepcionais, além de componentes de medicamentos e antibióticos cujo processo de 
filtragem não seria capaz de eliminar” – Gisela Umbuzeiro 

“Elaine defende que não se pode usar a 
água de reúso para o consumo humano. 
O ideal seria que fosse destinada para a 
indústria, como acontece com o projeto 
Aquapolo, que trata água de reúso em 
Santo André (SP)” 

“Ainda não temos uma legislação de 
água de reúso no País” - José Carlos 
Mierzwa



Conclusões 

Os critérios para o abastecimento de água potável 
no Brasil e no mundo são erroneamente baseados 
em dados de toxicidade de compostos analizados 
individualmente não levando em conta as 
misturas.

A segurança da àgua de reuso depende do:
 Aperfeiçamento das técnicas de detecção dos DEs na 

àgua
 Monitoramento extensivo do tratamento da àgua
 Desenvolvimento de tecnologias adequadas para a 

remoção dos DEs da àgua.
 Implementação de diretrizes para a determinação das 

concentrações de DEs e misturas na àgua de beber.

Sodré FF et al. Water Air Soil Pollut 2010



Obrigada!

elainefradecosta@gmail.com
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