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RESUMO - A gestão dos recursos hídricos não é apenas um desafio a ser enfrentado, mas 

um processo essencial para serem prezadas, concomitantemente, suas qualidade e quantidade, com 

graduais aperfeiçoamentos e progressos nas esferas legais e institucionais, no planejamento, na 

operacionalização do sistema de gestão e no monitoramento da qualidade da água, com 

atendimento às peculiaridades e características econômicas de cada região e do território nacional. 

Neste contexto, foi realizada uma concisa revisão bibliográfica a respeito de um tipo de poluente 

ainda pouco estudado no Brasil: os poluentes emergente e os desreguladores endócrinos. Este 

trabalho indica que, neste assunto, o Brasil tem um longo caminho a percorrer quanto ao 

imprescindível monitoramento, em todo e qualquer projeto que possa vir a facilitar os estudos em 

relação aos contaminantes em potencial.  

Palavras-chave: poluentes emergentes; desreguladores endócrinos; monitoramento de 

qualidade das águas;  

 

ABSTRACT - The management of water resources is not only a challenge to be faced, but 

an essential process to make quality and quantity simultaneously, with improvements and gradual 

progress in the legal and institutional spheres, in the planning, operation and monitoring of the 

water quality, always following the economic characteristics of each region or country. In this 

context, this work consisted of a concise literature review to analyze a kind of pollutant still poorly 

studied in Brazil: the Emerging Pollutants and the endocrine disrupters. This work indicates that 

Brazil has a long way to go about the monitoring in any project that may facilitate the studies 

regarding the potential contaminants. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão dos recursos hídricos é um processo essencial para que tal cenário seja revertido. 

Assim, para que se preze a qualidade e quantidade conjuntamente, deve haver aperfeiçoamentos 

graduais e progressos, relativos aos aspectos legais e institucionais vigentes, ao planejamento, 

operacionalização do sistema de gestão e monitoramento da qualidade da água, sempre 

acompanhando as peculiaridades e características econômicas de cada região ou território nacional. 
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Entretanto, a situação brasileira tem sido outra, se destoando de tais conceitos e definições, 

pois, de acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005), a gestão da qualidade da água no 

país não tem historicamente merecido o mesmo destaque dado à gestão da quantidade de água.  

2. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Uma das diretrizes de ação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, diz-

se que deve haver “a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade [...]” (ANA, 2005). Ainda, segundo a Agência Nacional de águas (ANA), o 

monitoramento e avaliação da qualidade das águas tornam-se instrumentos extremamente 

necessários a fim de se conseguir tal gerenciamento. 

Com isso, surgiram indicadores, os chamados índices de qualidade das águas, como uma 

importante ferramenta ou fonte de informação dos sistemas de monitoramento para as tomadas de 

decisão, sendo nada mais que um conjunto de variáveis ambientais ou parâmetros adequados que 

possam representar e retratar a realidade, sintetizados em um único número (que pode estar 

relacionado a um estado da qualidade: ótima, boa, regular, ruim e péssima, por ex.), facilitar o 

entendimento dos resultados (Silva e Jardim, 2006; Souza e Libanio, 2009; Zagatto et al., 1999).  

Com a aplicação dos índices, devido ao fato de indicarem a relativa qualidade da água em 

pontos geográficos e/ou ao longo do tempo, pode-se perder informações relevantes em comparação 

a análise separada de cada parâmetro. Portanto, deve-se saber que os índices de qualidade de águas 

utilizados, mesmo o Índice de Qualidade de Água (IQA) - CETESB o mais adotado no Brasil, ainda 

apresenta limitações. 

2.1-  Índice de Qualidade de Água (IQA) - CETESB 

A agência ambiental do Estado de São Paulo, atualmente denominada Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB), em 1977 passou a adotar um índice para avaliar a qualidade da 

água bruta para fins de abastecimento público – IQA - adaptado da National Sanitation Foundation, 

dos EUA (Zagatto et al., 1999).  

Na sua concepção, houve a participação de 142 especialistas de qualidade de águas, que 

analisaram e avaliaram cada parâmetro quanto a sua relevância para composição do IQA, sendo que 

no fim, resultou em nove parâmetros (oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

coliformes fecais, nitrogênio total, temperatura, turbidez, resíduo total e pH), cada qual com seu 

respectivo peso (importância) (Souza e Libanio, 2009). 

Com o tempo, mesmo o IQA-CETESB sendo uma ferramenta de grande utilidade, verificou-

se algumas limitações quanto a sua aplicação, pois os parâmetros refletem, principalmente, a 

poluição por esgotos domésticos; sua aplicação restringe-se apenas para o abastecimento público, 

ou seja, não se considera a outros usos; não contempla a presença de uma série de substâncias (ex: 

metais pesados, compostos orgânicos com potencial mutagênico pesticidas, número de células de 

cianobactérias, dentre outras) e; ocorre a sobreposição de alguns parâmetros que fornecem 

informações semelhantes tais como oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) (ANA, 2005; CETESB, 2003; Souza e Libanio, 2009).  
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Para diminuir tais limitações, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo criou um grupo de 

trabalho com a participação de instituições de diferentes esferas a fim de rever o IQA e propor 

novos índices para o monitoramento aquático, levando-se em consideração os aspectos básicos da 

ecotoxicologia neste meio. Tal iniciativa teve como resultado a elaboração do Índice de Qualidade 

das Águas para Abastecimento Público (IAP), que consiste na ponderação dos resultados do IQA 

com o ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas Organolépticas); e o Índice de Proteção da Vida 

Aquática (IVA), composto pelo Índice de Parâmetros Mínimos para Proteção das Comunidades 

Aquáticas (IPMCA) e Índice do Estado Trófico (IET) (ANA, 2005; CETESB, 2003; Zagatto et al., 

1999). 

Mesmo com tais adaptações e acréscimos de índices como complementos para uma melhor 

avaliação da qualidade das águas, de acordo com ANA (2005), eles são aplicados apenas em 

monitoramentos do Estado de São Paulo, sendo ainda, o de maior abrangência e referência, o IQA-

CETESB. 

2.2-  Realidade brasileira 

De acordo com ANA (2005), em relação ao monitoramento da qualidade das águas, o país 

ainda tem muito a avançar, pois as informações são esparsas ou inexistentes em várias bacias– sem 

redes de monitoramento adequadas em termos de frequência, parâmetros e número de pontos de 

amostragem para todo o território nacional – dificultando uma visão da real condição dos corpos 

d’água do país.  

Conforme o Ministério do Meio Ambiente, apenas nove unidades da Federação possuem 

sistemas de monitoramento considerados ótimos ou muito bons, cinco possuem sistemas bons ou 

regulares e treze apresentam sistemas fracos ou incipientes (ANA, 2005). Com essa escassez de 

dados, consequentemente, há uma dificuldade na geração de índices de qualidade das águas ou até 

mesmo para a aplicação do IQA, tornando assim, uma avaliação detalhada mais difícil e criando 

uma lacuna em relação a informações que poderiam contribuir nas tomadas de decisão. 

Além disso, pelo fato do IQA ser adotado como avaliador de qualidade das águas na maioria 

dos territórios brasileiros e considerando-se suas limitações, deve-se atentar que o diagnóstico 

quanto à deterioração dos corpos d’ água monitorados pode ser bem mais críticos do que como 

apresentado, pois não se consideram os parâmetros que contemplam as milhares de substâncias 

potencialmente tóxicas lançadas no ambiente. 

3. CONTAMINANTES EMERGENTES 

Através do desenvolvimento de métodos mais sensíveis, substâncias químicas antes 

desconhecidas passaram a ser detectadas, identificadas e definidas quanto aos riscos que possam 

causar no meio ambiente. Este é o caso dos chamados “contaminantes emergentes”, ou seja, 

compostos já utilizados há décadas, mas que foram avaliadas e monitoradas recentemente (Pedroso, 

2007). 

O termo “poluente emergente” pode ser utilizado para definir um grupo especial de 

substâncias com características peculiares devido ao seu crescente nível de utilização pela sociedade 

e pelo seu real potencial de contaminação, pois não precisam persistir no meio ambiente para causar 

efeitos negativos (Reis Filho et al., 2007).  
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Os poluentes emergentes são de diversas classes de compostos com amplas aplicações, como 

os fármacos (antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e reguladores lipídicos); produtos de 

beleza (bronzeadores, antissépticos, repelentes de insetos e fragrâncias); produtos químicos 

industriais (plastificantes, preservantes de madeira, produtos de limpeza, anticorrosivos e aditivos 

de gasolina); hormônios e esteróides; e pesticidas (Correia, 2008; Ghiselli, 2006; Reis Filho et al., 

2007). 

Muitos compostos ainda não são considerados problemáticos na atualidade pelo 

desconhecimento de seus efeitos fisiológicos no ambiente e nos humanos, isso porque o 

desenvolvimento e evolução de compostos bioativos ocorre de forma rápida, sendo que em muitos 

casos, os mecanismos de ação são novos para os sistemas biológicos (Bravo, 2009; Hess, 2010). 

De acordo com Santamarta (2001), referente à insurgência no meio científico relacionada aos 

contaminantes emergente, a questão foi inicialmente elucidada por Rachel Carson em 1962. 

Observando que certos produtos químicos artificiais haviam se difundido por todo o planeta, Carson 

alertou sobre a ligação do pesticida DDT no meio ambiente e o declínio na população de algumas 

espécies de animais.  

Baseado e inspirado nas observações de Carson, o livro Nosso Futuro Comum publicado por 

Colborn, Dumanoski e Myers, pela primeira vez, reuniu evidências de que tais compostos 

emergentes atuavam como desreguladores endócrinos (DE), agentes químicos que dificultam a 

reprodução dos adultos e ameaçam com graves perigos seus descendentes em fase de 

desenvolvimento (Santamarta, 2001). 

3.1 -  Potencial risco à saúde humana 

Dentre os grupos de contaminantes emergentes, os produtos que compõem os Desreguladores 

Endócrinos (DE) são os que mais vêm sendo estudados e observados, pois têm chamado a atenção 

pública devido às suspeitas sobre seus possíveis efeitos estrogênicos e carcinogênicos.  

Conforme Setec (2000 apud Reis Filho, 2007), a primeira hipótese sobre o efeito de DE foi 

levantada no início da década de 1980, com a observação de características femininas em machos 

de aves coloniais, da região dos Grandes Lagos (América do Norte), expostos ao praguicida 

organoclorado DDT. Semelhantemente, populações de jacarés do Lago Apopka, no estado da 

Flórida (EUA) sofreram uma redução, em que foi constatado que os machos passaram a apresentar 

pênis menores do que o normal, além de baixos índices do hormônio masculino testosterona 

(Reynol, 2010).  

As principais fontes dos desreguladores endócrinos com ação na saúde humana parte 

principalmente do uso de diversas substâncias que fazem parte do nosso cotidiano tanto de forma 

direta, com o uso de medicamentos e cosméticos, quanto indiretamente, ao ingerir diversos 

alimentos que possam apresentar resíduos de pesticidas ou hormônios em aves e carnes e ainda 

através do consumo da água potável, que recentemente se descobriu a presença de tais substâncias, 

uma vez que durante os processos de tratamento convencionais, muitas dessas substâncias não são 

eliminadas (Barceló, 2003). 

Esta forma de contaminação crônica por compostos imitadores artificiais hormonais não tem 

precedentes em nossa história evolutiva e, para adaptarem-se a este novo perigo nos faltariam 

milênios e não décadas de evolução. Isso se deve ao fato de nosso organismo não ser capaz de 

decompor e excretar tais substâncias, em que muitos são resistentes a tais processos normais, 
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fazendo com que ocorra a acumulação no organismo, submetendo humanos e animais a uma 

contaminação de baixo nível, mas de longa duração. (Santamarta, 2001).  

Assim, os desreguladores endócrinos interferem no funcionamento do sistema hormonal, 

mediante alguns dos três mecanismos seguintes: substituindo os hormônios naturais; bloqueando 

suas ações ou aumentando/diminuindo os seus níveis, os quais, consequentemente, expostos durante 

o período pré-natal ou na idade adulta, podem permitir condições que induzam a ocorrência de 

patologias e aumento da vulnerabilidade a tipos de câncer, principalmente, o de mama, testículo e 

próstata, além de disfunções reprodutivas, ou seja, efeitos potencialmente adversos à saúde humana 

(Koifman & Paumgartten, 2002 apud Reis Filho et al., 2007; Reis Filho et al., 2007; Santamarta, 

2001).  

Vários estudos realizados principalmente na Europa mostraram que estamos sofrendo um 

processo acentuado de perda de fertilidade masculina, pois, dados de medição realizada por 

pesquisadores dinamarqueses mostrou uma diminuição drástica do número de espermatozóides 

viáveis médios em 50 anos (1940 a 1990), chegando a 45% (Schlindwein, 2005).  

De acordo com Santamarta (2001), nas zonas de cultivo intensivo na província de Granada 

(Espanha), onde se usa o endosulfan e outros pesticidas, foram registrados 360 casos de testículos 

não descendidos (criptorquidia), pênis sumariamente pequenos. Ainda, segundo o mesmo autor, 

experiências com o DES (dietilestilbestrol) e estudos com animais sugerem, também, uma 

vinculação com vários problemas de reprodução nas mulheres, especialmente abortos, gestações 

ectópicas e endometriose, sendo que esta, ao passo que no início do século XX ela era quase 

desconhecida, hoje em dia afeta cinco milhões de mulheres americanas e as que padecem têm níveis 

mais elevados de PCB's no sangue que as que não apresentam tal enfermidade. 

Com isso, embora ainda não tenham sido estabelecidas relações de causa e efeito conclusivas, 

várias pesquisas indicam a possibilidade de que a maior incidência de distúrbios, como defeitos de 

nascimento, alterações comportamentais e neurológicas, deficiência imunológica, puberdade 

acelerada, qualidade do sêmen e cânceres tenham relação com poluentes emergentes com ação 

desreguladora endócrina (Ghiselli, 2006).  

3.2 – Cenário internacional e brasileiro 

As substâncias e produtos chamados de poluentes emergentes, presentes no dia a dia da 

população, não foram simples de se identificar suas presenças, nem relacioná-las com os problemas 

ambientais e sanitários. Esta nova situação, ou melhor, desafio, fez com que diversas agências e 

instituições internacionais começassem a investir em estudos e monitoramento, assim como, 

orientar e estabelecer níveis seguros de concentrações de algumas substâncias como de produtos 

farmacêuticos e de higiene pessoal (PFHP). 

Na Europa, há uma rede de pontos de monitoramentos por meio de metodologias 

automatizadas e miniaturizadas sob a coordenação do Instituto da Água da Região Norte (IAREN), 

que coleta todos os dados produzidos a nível nacional a fim de contribuir os gestores com 

fornecimento de informações para subsidiar a definição de parâmetros de referências e efeitos 

ecológicos destes poluentes para que se atinja o bom estado químico e ecológico de todas as suas 

águas (Correia, 2008). Em relação às normas, a União Européia apresenta algumas, destinadas para 

avaliar a toxicidade crônica de certos produtos PPCPs e desreguladores endócrinos e ainda, 
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diretrizes que orientam e estabelece níveis seguros de concentrações de substâncias farmacêuticas 

de uso veterinário no meio ambiente (Ariese, F. et al, 2001; Costa, 2009).  

Os Estados Unidos por meio da USFDA (United States Food and Drug Administration) 

regulamentaram a presença de substâncias farmacêuticas no meio ambiente com base nos processos 

de revisão ambiental requerida por este órgão para a aprovação de novos fármacos. Entretanto, a 

USEPA (United States Environmental Protection Agency) não possui uma regulamentação oficial 

para monitoramento de PPCPs em água potável (Kot-Wasik, A., Debska, J., Namies’nik, J, 2006). 

Enquanto há tecnologias de tratamento produzindo água que satisfaça os padrões regulatórios 

correntes, tem sido demonstrado que a remoção de muitos contaminantes emergentes, incluindo 

antibióticos e hormônios, são incompletos, devido às propriedades físico-químicas (baixa 

degradabilidade), portanto, colocando o sistema de suprimento de água purificada em risco (Babić, 

S. et al, 2006 apud. Pedroso, 2007; Kim, S et al, 2005 apud Pedroso, 2007).    

No Brasil, as poucas pesquisas desenvolvidas buscam estudar a qualidade da água. Por 

exemplo, Ghiselli (2006) estudou a água de abastecimento, realçando a ação dos interferentes 

endócrinos (IE), produtos farmacêuticos e de higiene pessoal (PFHP) na região de Campinas/SP, 

sendo frequentemente encontrados os compostos como cafeína, estradiol, bisfenol, progesterona e 

bisfenol. Nesse estudo verificou-se também que as concentrações de hormônios sexuais em 

amostras de esgoto bruto e tratado eram muito próximas, alertando para uma provável ineficiência 

do tratamento empregado. 

Sodré et. al  (2009), estudando também nessa região, mostrou que alguns dos compostos 

estudados, quando comparados à outras regiões do planeta, apresentavam concentrações maiores. 

Um problema de primeira ordem apontado pelo estudo é que a maioria dos contaminantes 

analisados não possui regulamentação e seus riscos ainda são pouco conhecidos. Além disso, os 

Padrões de Potabilidade da água no Brasil e em outros países são baseados na toxicidade isolada de 

compostos, critério que se mostra falho, quando se leva em consideração a interação e/ou sinergia 

de compostos orgânicos. 

 Assim, percebe-se que unanimemente, em relação aos contaminantes emergentes, não só no 

Brasil como no resto do mundo, seus efeitos devem ser mais conhecidos para que possam ser 

sugeridos parâmetros limites para as concentrações dos mesmos. 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os instrumentos e ferramentas utilizados e necessários para que haja a gestão dos recursos 

hídricos ainda possuem lacunas e falhas desde a sua elaboração e implementação até o 

funcionamento em conjunto das competências nos diversos níveis.  

Pode-se observar que o monitoramento da qualidade das águas ainda é muito restritivo a 

certas regiões do país, pois, mesmo sendo uma importante ferramenta de diagnóstico e obtenção de 

resultados, ainda recebe pouca importância pelos órgãos competentes. O diagnóstico das reais 

condições em que se encontram os corpos d’ água auxilia na avaliação dos sistemas de tratamento 

de água e de esgoto, assim como no fomento de novos desafios aos meios científicos. As demandas 

observadas relativas aos passivos ambientais decorrentes da presença de substâncias, a exemplo dos 

contaminantes emergentes, devem ser mais bem estudadas para que possam ser tomadas medidas 

factíveis a essa questão. 
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