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Revendo alguns conceitos ...
 Existe uma relação entre poluição e desenvolvimento

sócio-econômico...

É preciso levar em consideração as características das águas
naturais (que não são puras!)
A água é um bem natural de alto valor agregado
Vários exemplos de substâncias tóxicas na água que nem
costumam

ser

mencionados

(hormônios,

substâncias

medicamentosas, etc.
etc.)
Os diferentes processos biológicos aquáticos podem ser
influenciados pela poluição ambiental
ambiental..

INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Devem garantir à população o acesso à
água com qualidade compatível ao padrão
de potabilidade da legislação vigente, para
promover a saúde da população.
Dependem do aporte de substâncias nos mananciais
 Diferentes fontes:
- Efluentes domésticos e industriais (pontual)
- Escoamentos superficial urbano e agrícola (difusa)
DEPENDE, portanto, do tipo de uso e ocupação do solo!
Visão sistêmica e integrada no controle da qualidade da água envolve NÃO SÓ
tratamento mas prevenção de perda de qualidade restringindo uso do solo e de
substâncias nocivas.

INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
CONTEXTO DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS:
Mesmo separando os poluentes em grupos, existem problemas:
 A diversidade das indústrias que aumenta a variabilidade dos
contaminantes aportados nos corpos de água.
 A criação de novas substâncias e, portanto, novos contaminantes...
Difícil, se não impossível
determinar todos os poluentes
que possam estar presentes nas
águas superficiais, em tempo e
custos exequíveis.
•Físicos
•Químicos
•Microbiológicos
•Bioensaios
ecotoxicológicos

solução

parâmetros de
qualidade de água,
levando em conta os
poluentes mais
representativos
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Na prática...

Custos mais
baixos de
análise??!!

INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Parâmetros de qualidade  Indicam qualidade das águas
Usados para a MONITORAÇÃO e FISCALIZAÇÃO ambiental
com base da legislação
Parâmetros físicos
Parâmetros químicos
Parâmetros biológicos

São completos?

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA (ETA)
Realiza o processo de tratamento da água em etapas:
1 - Coagulação/floculação
2 - Decantação
3 - Filtração
4 - Desinfecção
Estas operações têm como principais objetivos:
 Remoção de material particulado (sedimentos)
sedimentos)..
Remoção da matéria orgânica dissolvida (dá cor à água).
água).
.Remoção
Remoção ou destruição
(bactérias e vírus).
vírus).

de

organismos

patogênicos

Tipos diferentes de operações podem sofrer variações, dependendo da
fonte de água e dos padrões de qualidade a serem alcançados

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DA ÁGUA
(DESINFECÇÃO)
• A desinfecção é realizada para assegurar que a água esteja livre
de microorganismos patogênicos.
patogênicos.
• Tem vantagens e desvantagens ! Ex.:
Ex.:
A cloração é o método de desinfecção mais comumente
utilizado na maioria dos países (confiável,
baixo custo, simplicidade operacional
operacional))
Consiste em adicionar quantidades
suficientes de “cloro”
cloro” à água visando
destruir ou inativar os organismos
que oferecem risco à saúde.
saúde. Excesso
de cloro, no tratamento, favorece a
biosegurança no armazenamento
e transporte da água tratada
tratada..

“Problema”: o cloro reage com
“Problema”:
substâncias orgânicas presentes na
água produzindo trialometanos
(THM): CHX3 (X = cloro, bromo ou
uma combinação de ambos). Por
isso primeiro se retira a M.O. no
tratamento.

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O QUALIDADE DA ÁGUA
ENGARRAFADA
De maneira geral
geral:: nossos parâmetros atuais para água de torneira não
conferem à água uma qualidade excelente, mas é uma água segura
segura!!

A água mineral também enfrenta um problema de parametrização
muito grande, pois ela tem uma legislação mais “aberta”. Segundo essa
legislação:
 Uma em cada cinco garrafas de um lote pode conter alguma
contagem de bactérias. Mas na água de torneira, é permitido
uma amostra com contagem a cada 1.500 amostras.
Na garrafa de água mineral não aparece registro de nitrogênio e
fósforo... Os marcadores químicos de contaminação fecal não
aparecem no rótulo...
Mas estimaestima-se que cerca de 60% do consumo
de água no Brasil é de água mineral.

E a água de reuso? Quais parâmetros se deve exigir?
Quais finalidades permitidas para água de reúso?
Campinas produz água de
reuso, que é liberada no rio, a
montante da captação...
Conseqüentemente esta água
sofre uma mistura com a água
do rio e volta a ser captada,
novamente tratada e abastece
as torneiras de Campinas...

Esta foi uma saída em momento de crise hídrica, antes que se pudesse regulamentar a
questão. Mas quais as conseqüências para saúde da população?

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1540864-campinas-sera-1-cidade-do-pais-a-usar-esgoto-tratado-para-abastecimento.shtml

Existem muitas substâncias potencialmente tóxicas presentes na
água de beber que não estão regulamentadas, não sabemos sua
concentração, mas que consumimos sem saber.
Com a evolução dos conhecimentos científicos, essas informações
aparecerão cada vez mais e teremos de repensar a forma de
enfrentar esse problema, usando técnicas de prevenção.

O padrão de substâncias químicas que
representam risco à saúde da Portaria
518/2004,
regulamentavam
74
substâncias / características da água.
 Esse número foi elevado para 87 na
Portaria 2914/2011.

Químicos emergentes
ou
Resíduos farmacêuticos

Interferentes ou Desruptores Endócrinos
Disruptores endócrinos =
substâncias que interferem no
funcionamento natural do
sistema endócrino de seres
humanos e animais.
Biomarcadores

Organismos vivos podem
ser
utilizados
como
já
que
bioindicadores,
interagem
direta
ou
indiretamente
com
estas
substâncias.

Doenças e taxa
de mortalidade

Erickson (2002) cita que os hormônios excretados na urina e fezes são
levados para a rede coletora, sendo posteriormente despejados no
ambiente, onde poderá entrar na cadeia alimentar.

Representação esquemática da ordem
seqüencial de respostas a poluentes
dentro de um sistema biológico .
(adaptado de Arias et al., 2007).

In: Schiavini et al, 2011. Desreguladores Endócrinos no Meio Ambiente e o Uso de Potenciais Bioindicadores Revista Eletrônica TECCEN, Vassouras, v. 4, n. 3, p. 33-48

Vários desreguladores endócrinos competem com o estradiol
(hormônio sexual feminino produzido naturalmente pelo organismo)
ou com a diidrotestosterona (hormônio sexual masculino
produzido naturalmente pelo organismo).

Estas substâncias têm a capacidade de produzir efeitos de
feminização (substâncias estrogênicas) ou masculinização
(substâncias androgênicas) sobre o sistema endócrino! (Lintelmann
et al., 2003).

Como alguns animais possuem o sistema reprodutivo, inclusive
sistema hormonal similar ao dos seres humanos as alterações são
verificadas na fauna silvestre (e seres humanos!!!).

Bioacumulação pode ser:
 de forma direta (Bioconcentração – nos tecidos)

 de forma indireta (Biomagnificação – na cadeia alimentar)

Substâncias que entram nesta
categoria por ex.: POP’s, entre os
quais há disruptores endócrinos
como DDT e outros pesticidas.

A origem destes compostos pode ser difícil de rastrear, como
no caso do uso de pesticidas na agricultura (poluição difusa)
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Transporte global dos POPs (poluentes organo-persistentes)
• Quase todos acabam, cedo ou tarde, desaguando nos mares e,
devido às correntes marítimas, as águas de todos os oceanos
acabam passando pelos Pólos;
• É através deste movimento cíclico e contínuo das águas que
contaminam, ao longo do percurso, a flora e a fauna marinhas,
como os leões-marinhos e as focas e os pescados dos quais nos
alimentamos (caso do DDT, por ex.).

http://d38k7xqy3o8fxn.cloudfront.net/Vault/VaultOutput?ID=7072&ts=1344992147

A Distilação Global resulta numa inexorável acumulação destes
compostos nesta região.
Variação de temperatura
(frio nos pólos e quente no
Equador), promove um
gradiente
positivo
de
concentrações dos POP’s
em direção aos pólos.

Regiões frias com menor
insolação permitem uma
maior estabilidade destes
compostos.
http://image.slidesharecdn.com/foodpollutionthreatensourliver-141008053538-conversion-gate01/95/food-pollution-threatens-our-liver-11-638.jpg?cb=1412746668

Efeito Gafanhoto, ou Destilação Global

No Equador  + calor  > evaporação = pouca deposição.
Zona Temperada  material fica em suspensão ou evapora
mais ainda se movimenta em direção a latitudes mais frias.

Zona

Polar
evaporação.

 a condensação

prevalece sobre a

http://inac1157.imatics.com/working/CARD-laidout/pop-pop/images/pop-pop-1-eng.jpg

http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/362/ENVI/Reports/RP1031697/envi01/Images/4-2e.gif

• Os esquimós = topo desta cadeia alimentar!
• Os POPs produzidos a milhares de quilômetros de distância
acabam chegando aos pólos contaminando a cadeia
alimentar.
• Estudos comprovam que há contaminação no leite materno
de mães eskimós por dioxina ou DDT, produtos não
utilizados nos pólos!
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POP’s: 12 classes químicas
Convenção de Estocolmo – maio/2001
Novembro
de
2000:
representantes de mais de 100
países
se
reuniram
em
Johannesburg, África do Sul,
para discutir a eliminação de 12
tipos diferentes de POPs (o
chamado Protocolo POP’s).
Ainda existe produção de POP’s
em alguns países como a
China...

Aldrin
DDT
Endrin clordana
Dieldrin Heptaclor
Mirex
toxafeno

Bifenilos policlorados
Hexaclorobenzeno
Dibenzofuranas
Dioxinas

Caso Paulínia - técnicos da Cetesb e do Instituto Adolfo Lutz
detectaram aldrin e dieldrin no lençol freático.

1975 - Shell Química inicia a produção de agrotóxicos em Paulínia
 Produção de endrin, aldrin e dieldrin durante dez anos.
3 vazamentos destas substâncias.
1985, um mandato do Ministério da Saúde proibiu os "Drins".
1995, a Shell fez uma auto denúncia da contaminação do solo da
fábrica junto ao Ministério Público.
http://arleimedeiros.com.br/wp-content/uploads/2015/08/filme.jpg
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 2003, um estudo com 181 moradores (aproximandamente 70% da
população) do bairro Recanto dos Pássaros  foram detectados metais
pesados – como chumbo, cádmio e arsênico – e os agrotóxicos DDT e Aldrin.

 Se a população do bairro tivesse sido retirada do bairro pelo “risco
potencial” à saúde quando, em 1995, a companhia reconheceu perante à
prefeitura os danos ambientais causados, quase metade (47%) dos
moradores não teriam sido expostos aos contaminantes porque haviam
nascido ou se mudado para o Recanto dos Pássaros depois de 1995.

A Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas (Atesq)
levantou que, desde 2007, com o início do processo na Justiça, mais de 60 extrabalhadores já faleceram e tinham, em média, 55 anos de idade. Ao
menos 20 óbitos foram registrados em decorrência de algum tipo de
câncer.

EXEMPLOS DE TRATAMENTO DA ÁGUA PARA
DESRUPTORES ENDÓCRINOS
Tipo hormonais
Processos oxidativos avançados são bastante eficientes na
degradação de substâncias orgânicas e que possam estar em
baixas concentrações (Ferreira, 2008).
Nesses processos são geralmente usados combinações de
agentes oxidantes (H2 O2 ou O3 ), irradiação (UV e ultrasom)
e catalisadores (íons metálicos e fotocatalisadores) (Bila 2005).
Bila, D.M. (2005). Degradação e remoção da atividade estrogênica do desregulador endócrino
17β-estradiol pelo processo de ozonização. Universidade Federal do Rio de Janeiro/ COPPE.
Tese de doutorado, 281p.
Ferreira, M.G.M. (2008). Remoção da atividade estrogênica de 17β-estradiol e de 17αetinilestradiol pelos processos de ozonização e O3 /H2 O2 . Tese de Doutorado, 173p.

EXEMPLOS DE TRATAMENTO DA ÁGUA PARA
DESRUPTORES ENDÓCRINOS
Sendo os disruptores endócrinos substâncias que
interferem no funcionamento natural do sistema
endócrino de humanos e animais verifica-se pouca
preocupação, no que se refere ao poder público em qualquer
instância em alterar a legislação regulando e restringindo o
uso de diversas substâncias OU a sua inclusão em
parâmetros de qualidade de água, tratamento, etc.
 Os processos de tratamentos dos efluentes contaminados
com estas substâncias são incipientes e pouco aplicáveis,
devido a alto custo???
Algo para pensar...

Normas são de uso obrigatório em todo o território nacional,
que é heterogêneo por natureza...
Sempre há críticas, às vezes considerando a norma
excessivamente permissiva, em outras desnecessariamente
exigente ou rigorosa.
A experiência mostra que em geral os órgãos se adaptam.
Se determinada parâmetro fazia parte do padrão de
potabilidade e não faz mais = conhecimento atual não aponta tal
substância como de toxicidade preocupante e, ou de que a exposição
via consumo de água não é das mais relevantes.
Se determinado parâmetro entra para o padrão, o raciocínio é
inverso.

Assim, alterações de normas devem levar em conta tanto
revisão de substâncias que não são mais utilizadas ou já se
percebeu que não tem toxicidade preocupante, ou novas
substâncias sobre as quais os estudos de ecotoxicologia tem
demonstrado algum risco.
Casos como o da Shell em Paulínia nos mostram que tanto
os princípios da precaução como da prevenção devem
sempre ser levados em conta para garantir a segurança para
a população.

