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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 



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



∗Camanducaia, Jaguari e Atibaia
∗Principais municípios envolvidos e atividades agrícolas

∗Amparo – plantio de chuchu
∗Monte Alegre do Sul – milho, café, chuchu, couve-flor e diversas hortaliças
∗Pinhalzinho:  milho, couve-flor, chuchu e brócolis
∗Atibaia – morango e flores

Afluentes do Rio Piracicaba no 
 Leste Paulista 

(região de preservação ambiental)



∗Uso intensivo de agrotóxicos

∗ Pouca fiscalização (utilização de agrotóxicos não 
registrados e não aprovados para utilização)

∗ manejo inadequado do solo e da água, contaminação 
do ambiente e prejuízo da segurança alimentar

Modelo Tecnológico 
Predominante



∗Estabelecer um panorama da qualidade da água dos 
rios Jaguari, Camanducaia e Atibaia, com relação aos 
resíduos de agrotóxicos mais usados na região 
(herbicidas, inseticidas e fungicidas)

Objetivos



∗ Coleta nos locais considerados representativos 
das condições hidrográficas da região (áreas 
preservadas e áreas mais críticas), seguindo as 
normas da ANA e CETESB

∗ Identificação dos agrotóxicos mais utilizados 
(vendidos) na região

∗Parceria: APTA (Agência Paulista de Tecnologia 
de Agronegócios – Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento) e Casa da Agricultura regional

Metodologia



∗Preparação das amostras
∗ Extração em fase sólida –SPE
∗ Determinação dos ingredientes ativos - cromatografia a 

líquido de alta eficiência (HPLC) ou cromatografia 
gasosa

∗Parcerias: Dep. de Toxicologia da Fac. de Farmácia da USP

Metodologia



∗Conscientizar o agricultor do uso adequado de agrotóxicos (capacitação)
∗Promover desenvolvimento regional, inovação científica e tecnológica (fornecimento de ferramentas)
∗Desenvolver metodologia factível para eliminação dos DEs da água de abastecimento
∗Auxiliar esta procuradoria na elaboração de políticas públicas para uso adequado de agrotóxicos

Resultados esperados



∗Métodos físicos
∗ Absorção por carbono ativado
∗ Separação por membranas
∗ Nanotúbulos 

∗Métodos por biodegradação

∗Métodos por oxidação química avançada

∗Método por oxidação fotoelétrica catalitica

Metodologia de Extração dos DEs 
da Água de Abastaecimento 



Métodos de biodegradação



Métodos de Oxidação Química 
Avançada



Remoção do BPA por Oxidação 
Fotoelétrica Catalítica



∗GIAMTAA (Grupo Interdisciplinar de Avaliação e 

Monitoramento da Água de Abastecimento)

∗Criar e manter um Grupo permanente de estudo com 

pesquisadores das diversas áreas do conhecimento 

relacionadas ao monitoramento e tratamento das 

águas de abastecimento

∗Desenvolver e padronizar métodos para o tratamento 

adequado da água de abastecimento (eliminação dos 

DEs)

IEA/USP 
 Prof. Dr. Paulo Hilário Saldiva
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