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RESUMO 

 

O lançamento de esgotos representa a maior fonte de poluentes para ambientes 

aquáticos, causando problemas à saúde pública e impactos negativos ao equilíbrio do 

ecossistema. O trabalho foi feito no Rio Acaraú, nordeste do Brasil. A área de estudo 

apresenta crescimento populacional e ausência de saneamento básico eficiente nos 

assentamentos urbanos próximos ao rio. Portanto, o trabalho tem como objetivo principal 

realizar um diagnóstico ambiental da área de estudo avaliando a contaminação promovida 

pelo lançamento de esgoto através da determinação de esteróis e disruptores endócrinos (DEs) 

por cromatografia gasosa equipado com detector de massas. A concentração do coprostanol 

variou entre 6 ng/g e 124,09 ng/g. As concentrações, razões de diagnóstico e análise de 

componentes principais sugerem uma contaminação fecal incipiente na área de estudo e um 

incremento recente de esteróis, inclusive de fonte antrópica, no estuário do rio Acaraú. Os 

DEs sintéticos foram quantificados de forma mais significativa que os naturais, o que pode ser 

associado com os mais baixos valores de Kow e degradação dos compostos naturais. 

Dietilestilbestrol, Mestranol e o Etinilestradiol foram os DEs mais representativos no rio 

Acaraú com 46%, 18% e 20%, respectivamente. A disposição dos DEs sugere que além das 

entradas referentes ao lançamento de esgoto no ambiente, também há contribuição por 

atividades como agricultura, piscicultura e carcinicultura. Apesar de uma contaminação 

incipiente por lançamento de esgotos, identificada pelos esteróis, as concentrações dos DEs 

indicam que na área de estudo já existe uma contaminação que pode causar impactos 

negativos, através do crescimento demográfico da região sem uma infraestrutura que 

acompanhe esse desenvolvimento e por atividades antrópicas.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico Ambiental. Contaminação. Cromatografia Gasosa. 



 

ABSTRACT 

 

Disposal of sewage is the main source of pollutants into aquatic environments, causing 

public health problems and negative impacts on the equilibrium of the ecosystem. The work 

was done in Acaraú River, northeast of Brazil. The study area has population growth and lack 

of effective sanitation in urban settlements close to the river. Therefore, the work is aimed at 

providing an environmental diagnostic of the study area evaluating contamination promoted 

by sewage disposal through the determination of sterols and endocrine disruptors (EDs) by 

gas chromatography equipped with mass detector. The concentration of coprostanol varied 

between 6 ng /g, and 124.09 ng /g. Concentrations, rations and principal components analysis 

suggest an incipient fecal contamination in the study area and a recent increase of sterols, 

including anthropogenic source, in the estuary of the River Acaraú. Synthetic EDs were 

quantified more significantly than the natural, which can be associated with lower Kow values 

and degradation of natural compounds. Diethylstilbestrol, Ethinyl Estradiol and Mestranol 

were the most representative EDs in the river Acaraú 46%, 18% and 20%, respectively. The 

arrangement of EDs suggests that in addition to the entries for the release of sewage into the 

environment, there are also contributions by activities such as agriculture, fish and shrimp 

farming. Despite an incipient contamination by disposal of sewage, identified by sterols, 

concentrations of EDs indicate that the study area there is already contamination that can 

cause negative impacts, through population growth in the region without an infrastructure to 

follow up this development and activities anthropic. 

 

Keywords: Environmental Diagnostic. Contamination. Gas Chromatography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento demográfico próximo a ambientes aquáticos, principalmente estuarinos 

e costeiros, do Brasil tem sido um padrão recorrente no país e é favorecido pelo potencial 

turístico e econômico desses locais. Porém, essa preferência da população tem gerado uma 

forte pressão sobre o equilíbrio natural desses sistemas, tornando-os vulneráveis 

(PETRUCIO; FARIA, 1998). 

O incremento de contaminantes antrópicos a que esses ambientes estão sujeitos pode 

causar a contaminação das águas e sedimentos, com impactos negativos tanto no próprio 

funcionamento dos ecossistemas quanto nos sistemas econômicos e sociais que deles 

dependem, afetando, assim, todos que se beneficiam direta ou indiretamente desses locais 

(MIRANDA; CASTRO; KJERFVE, 2002). 

Os sedimentos desse meio aquático receptor de efluentes tem qualidade 

comprometida, pela acumulação de contaminantes de caráter hidrofóbico, que 

preferencialmente não permanecem solúveis após seu lançamento em corpos hídricos, mas 

ficam adsorvidos ao material sedimentar (COTTA; REZENDE; PIOVANI, 2006).  

Os diversos tipos de contaminação que afetam os ambientes aquáticos estão 

associados às atividades antrópicas que incrementam tais ambientes com metais, compostos 

organoclorados, esteróis, disruptores endócrinos, alquibenzenos lineares, hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos e alifáticos, dentre outros (BAIRD, 2002; PESSOA, 2012; ABREU-

MOTA et al., 2014; VENTURINI et al., 2015). De modo geral, os esgotos representam a 

maior fonte de poluentes para corpos hídricos (CORDEIRO et al., 2008) devido sua 

contribuição orgânica e do aumento de nutrientes e contaminantes. Estes aportes causam 

problemas à saúde pública e impactos negativos ao equilíbrio do ecossistema (JARDÉ; 

MANSUY; FAURE, 2005; PRATT et al., 2008).  

Novas técnicas de tratamento de efluentes têm sido pesquisadas, estudadas e testadas 

para que todos os contaminantes orgânicos sejam degradados e removidos com eficácia 

(BILA et al., 2007; KLAMERTH et al., 2010, MIRANDA-GARCÍA, et al., 2011). Porém, no 

Brasil, ainda não há em uso um tratamento eficiente que remova completamente todos os 

contaminantes orgânicos dos descartes urbanos, uma legislação que determine as quantidades 

nocivas para o meio ambiente e um monitoramento qualitativo e quantitativo desses 

compostos, muito embora sejam frequentemente encontrados (PESSOA, 2012; ABREU-

MOTA et al., 2014; VENTURINI et al., 2015).  

Substâncias naturalmente encontradas nos esgotos tais como bactérias do grupo 
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coliforme, podem ser utilizadas como indicadores microbiológicos da poluição por esgoto em 

ambientes aquáticos. Porém, seu uso apresenta limitações por serem sensíveis às mudanças 

ambientais, não sendo capazes, muitas vezes, de detectar corretamente a contaminação 

(ISOBE et al., 2002). Os marcadores moleculares orgânicos funcionam como uma boa 

alternativa, se comparados com esses organismos, pois apresentam uma boa resistência a 

processos ambientais e ainda possuem estruturas que podem ser relacionadas a origens 

específicas (TAKADA; EGANHOUSE, 1998).  

O uso de marcadores moleculares que podem ser associados à presença humana pode 

fornecer um diagnóstico dos impactos antrópicos (PRATT, 2005; PENG et al., 2005). A 

determinação da contaminação por esgotos no meio ambiente e a detecção de suas fontes é 

importante para a manutenção do corpo hídrico (KAWAKAMI, 1999), pois é fundamental 

para a eficiência de sua gestão e, consequentemente, para a melhora da qualidade ambiental 

desses locais.   

Quanto à qualidade e eficiência do serviço de esgotamento sanitário, apesar de o Brasil 

tem melhorado o acesso, a situação nos municípios brasileiros ainda está longe de alcançar 

uma condição satisfatória. O estudo mostra que está disponível para 55,1% dos municípios 

uma coleta de esgotamento sanitário. Vale ressaltar as diferenças regionais existentes, onde a 

porcentagem para a região Nordeste cai para 45,6%. De acordo com a situação em que o 

Brasil se encontra em termos de saneamento básico torna-se indispensável a identificação de 

contaminação nos ambientes aquáticos por esgotos sanitários, uma vez que apenas metade dos 

municípios brasileiros fazem coleta de esgoto e que grande parte do esgoto coletado não 

recebe tratamento adequado antes de serem lançados nos corpos hídricos adjacentes (IBGE, 

2011).  

A avaliação da introdução antrópica dos marcadores moleculares em corpos hídricos 

no Brasil concentra-se nas regiões sul e sudeste (ABREU-MOTA et al., 2014; MARTINS et 

al., 2014b; DAUNER; MARTINS, 2015), existindo ainda poucos estudos na região nordeste 

(CAVALCANTE et al., 2007, 2009, 2010; DUAVÍ et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016).  

A Bacia do rio Acaraú está localizada no Nordeste do Brasil e é considerada a segunda 

maior bacia hidrográfica do Estado do Ceará. Configura-se, portanto, como um indispensável 

reservatório de água para essa região que sofre com carência hídrica.  Marcadores 

moleculares associados à contaminação por lançamento de esgoto em corpos hídricos, como 

esteróis e disruptores endócrinos, nunca foram determinados ao longo do Rio Acaraú. Porém, 

os poucos estudos referente a contaminantes orgânicos na região Nordeste do Brasil já 

identificaram poluição em rios e estuários no Estado do Ceará (CAVALCANTE et al., 2007, 
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2009, 2010; DUAVÍ et al., 2015; SOUSA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016).  

Visto a carência de estudos na região, os resultados de estudos anteriores em outros 

corpos hídricos do estado, a ineficiência no tratamento de esgotos e a precária condição 

sanitária; faz-se necessário este estudo sobre a ocorrência e distribuição de marcadores 

moleculares associados à contaminação por lançamento de esgoto no ambiente. Estas 

informações são fundamentais para a avaliação da qualidade ambiental da região e para o 

entendimento dos processos e das mudanças ambientais que vem ocorrendo, pois visa uma 

descrição, ainda não realizada, sobre os compostos orgânicos, o grau de contaminação da 

região em questão e a identificação das fontes de poluição.  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral realizar um diagnóstico ambiental quanto 

à contaminação ambiental no Rio Acaraú pelo uso de marcadores moleculares 

antropogênicos. Para tal finalidade, os objetivos específicos foram: 

 

 

- Avaliar os níveis de esteróis e disruptores endócrinos em sedimentos;  

 

- Estimar a influência das fontes naturais e antrópicas;  

 

- Determinar o grau de contaminação;  

 

-Avaliar o padrão de distribuição geográfico / ambiental; 

 

- Avaliar a tendência de contaminação;  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  Estuários  

 

A Zona Costeira abriga ecossistemas de alta relevância ambiental, cuja diversidade é 

resultado da transição de ambientes terrestres e marinhos.  Por ocupar essa interface, os 

estuários apresentam elevada importância no ciclo da matéria orgânica (MO), bem como no 

ciclo sedimentar, pois são mediadores nas trocas entre continentes e oceanos (MIRANDA, 

1984).  

Os estuários estão entre as áreas mais produtivas da Terra, abrigam uma grande 

diversidade biológica e constituem áreas de importante papel como berçário e locais para 

alimentação de várias espécies (ARTEMYEV, 1996). O sistema estuarino possui 

ecossistemas altamente produtivos, pois como são áreas preferenciais de deposição e 

aprisionamento, devido à hidrodinâmica local, há a retenção de sedimentos, nutrientes e biota, 

gerando uma alta taxa de produtividade nesses ambientes.   

Os estuários caracterizam-se por serem regiões que desempenham um importante 

papel para uma população que se instala em suas proximidades, no entanto, a intensificação 

da ação antrópica tem sido responsável por alterações significativas nestes ambientes 

(ALSALAHI et al., 2015; ABREU-MOTA et al., 2014; PISANI et al., 2013).  

 

3.2  Partição Ambiental  

 

Os contaminantes, principalmente os oriundos dos efluentes domésticos, podem ser 

introduzidos nos corpos hídricos através de fontes pontuais ou pequenas e numerosas fontes 

não pontuais (difusas) (TAKADA; EGANHOUSE, 1998), portanto é importante saber o 

comportamento desses compostos em diferentes matrizes do meio (água, sedimento, biota e 

ar).  O comportamento ambiental desses contaminantes tem uma estreita relação com suas 

propriedades físico-químicas, tais como coeficiente de partição octanol-água (Kow), constante 

de partição com carbono, solubilidade em água, pressão de vapor e constante de Henry, visto 

que essas propriedades interferem no transporte, distribuição, disponibilidade, bioacumulação 

e toxicidade dos contaminantes (SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 1993).   

 Os contaminantes orgânicos envolvidos nesse estudo, esteróis e disruptores 

endócrinos, se depositam preferencialmente na matriz sedimentar devido suas propriedades 

físico-químicas que influenciam no caráter hidrofóbico desses compostos (TAKADA; 
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EGANHOUSE, 1998; YING; KOOKANA; RU, 2002).  

O estudo sobre o registro de compostos orgânicos em sedimentos é útil na avaliação da 

produtividade primária, do fluxo de material terrestre, de mudanças climáticas e contaminação 

(MADUREIRA, 2002). Ao fornecer esse registro, os sedimentos têm sido utilizados como 

indicadores de qualidade dos corpos hídricos, fornecendo informações quanto ao início, 

aumento e diminuição do aporte de compostos orgânicos. Assim, a análise sedimentar é 

essencial para melhor compreensão da dinâmica ambiental (MARTINS et al., 2008; 

MONTONE et al., 2010). 

A capacidade do sedimento em acumular compostos faz deste compartimento um 

grande reservatório importante na avaliação do nível e forma de contaminação de origem 

antropogênica que ecossistemas aquáticos estão ou estiveram submetidos, fornecendo o 

histórico da contaminação (MONTONE et al., 2010; MACHADO et al., 2014). Além de 

acumular, o sedimento pode transportar e ser fonte de contaminantes, podendo contaminar a 

água e/ou diversos organismos bentônicos e, consequentemente, organismos dos níveis 

tróficos superiores (BURTON, 1992; JESUS, et al., 2004).  

 

3.3  Marcadores Moleculares  

 

Marcadores moleculares são moléculas que possuem natureza específica, resistência às 

mudanças ambientais e estabilidade química, sendo possível a identificação inequívoca de sua 

origem, pois apresentam um número de fontes limitadas e específicas (EGANHOUSE, 1997; 

COLOMBO et al., 1989). Essas moléculas são frequentemente utilizadas como indicadores de 

processos que ocorrem na natureza, bem como indicadores de poluição antrópica, por 

apresentarem estrutura estável; e pelas suas características químicas, como elevada massa 

molecular, caráter lipofílico e hidrofóbico e baixa solubilidade em água, que favorecem a 

permanência dessas substâncias nos sedimentos (TAKADA; EGANHOUSE; 1998).   

 A avaliação dos níveis de marcadores moleculares antropogênicos indicam 

intensidades e histórico de contaminação antrópica a que determinado ambiente está sujeito, 

visto que são associados a fontes de poluição conhecidas (MARTINS et al., 2012).  

Neste estudo, os marcadores moleculares estudados foram os esteróis (Colesterol, 

Colestanol, Ergosterol, Estigmasterol e β-Sitosterol), dentre eles também o Coprostanol, 

chamado esterol fecal; e os disruptores endócrinos sintéticos (Dietilestilbestrol, Dienestrol, 

Mestranol e 17α – Etinilestradiol) e naturais (17α-Estradiol, 17β-Estradiol, Estrona, Estriol). 
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3.3.1 Esteróis 

 

Os esteróis são compostos químicos que pertencem ao grupo dos álcoois e possuem 

esqueleto carbônico de 17 a 30 átomos de carbono, grupos metílicos nos carbonos 10 e 13 e 

cadeia carbônica no carbono 17 (MORRISON; BOYD, 1995).  São utilizados frequentemente 

para determinar as fontes e o estado de alteração da matéria orgânica, bem como marcadores 

de poluição fecal, pois apresentam boa especificidade em relação à sua origem, podem ser 

quantificados em baixas concentrações e são resistentes à degradação microbiana, atuando 

como eficientes marcadores moleculares (TAKADA et al., 1994).   

Por serem pouco solúveis em água, os esteróis tendem a se associar ao material 

particulado, acumulando-se nos sedimentos; e somado a sua resistência à degradação 

anaeróbia, seu acúmulo nessa matriz ambiental é viabilizado. Assim, é possível sua 

determinação, fornecendo importantes informações sobre mecanismos atuantes no local 

(TAKADA; EGANHOUSE; 1998).  

O sedimento de um ambiente não contaminado por esgoto contém esteróis naturais 

como: Colesterol, Colestanol, Ergosterol, Estigmasterol e β- Sitosterol. Já sedimentos 

contaminados possuem todos esses mais Coprostanol, sendo denominado esterol fecal.  Segue 

abaixo a tabela 1 que contem algumas informações sobre os esteróis analisados nesse 

trabalho, tais como: nome usual e oficial, pequena descrição e coeficiente de partição octanol-

água (Kow).  

Valores de log Kow > 4 indicam a hidrofobicidade dos compostos, mostrando que 

estes tendem, preferencialmente, a se adsorver ao material particulado e se depositar em 

sedimentos (BAYONA; ALBAIGES, 2004). 
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Tabela 1- Características dos esteróis estudados. 

Esterol IUPAC 
Formula 

molecular 
Log Kow

 

(XLOGP3)a 
Descrição 

     

Coprostanol 
(COP) 

5β-colestan-3β-ol C27H48O 9,4 
Indicador de contaminação 

fecal humanab 
 

Colesterol 
(COL) 

Colest-5-en-3β-ol C 27H46O 8,7 

Esterol ubíquo 
(origem não específica); 

geralmente associado a M.O.de 
origem marinha (fito e 

zooplâncton)c 
 

Colestanol 
(COLESTAN) 

5α-colestan-3β-ol C27H48O 9,4 

Oriundo preferencialmente da 
redução química in situ do 

colesterold 
 

Ergosterol 
(ERG) 

5,7,22-ergosta-trien-
3β-ol 

C 28H44O 7,4 
Proveniente de fungos 

decompositorese 

 

Estigmasterol 
(ESTIG) 

24-etil-colesta-5,22-
dien-3β-ol 

C29H48O 8,6 

Encontrado em plantas 
superiores e no fitoplâncton 

marinhof 
 

β- Sitosterol  
(β-SITO) 

24-etil-colest-5-en-
3β-ol 

C29H50O 9,3 Biomarcador de M.O. terrestreg 

Fonte: a) THE PUBCHEM PROJECT; b) TAKADA; EGANHOUSE, 1998; c) VOLKMAN et al., 1998; d) 
BULL et al., 2002, 2003; e) GONG; GUAN; WITTER, 2001; f) VOLKMAN, 1986; ARAUJO; COSTA; 

CARREIRA, 2011; g) VOLKMAN, 1986; PRATT et al., 2008. 
 

O uso dos esteróis como indicadores de contaminação fecal é aplicável em regiões 

próximas a centros populacionais e/ou industriais, que na maioria das vezes sofreram processo 

rápido de urbanização sem uma infraestrutura que acompanhasse esse desenvolvimento. 

Cenário este propício para o lançamento de esgoto, sem tratamento ou a partir de estações de 

tratamento de esgotos, em corpos hídricos (MARTINS, 2001). 

O coprostanol é gerado através de redução bacteriana que promove a hidrogenação 

direta do colesterol no intestino de animais superiores (GRIMALT et al., 1990). Em regiões 

costeiras, é associado a fezes de vertebrados superiores, sendo o homem considerado a 

principal fonte dos esteróis, pois o coprostanol representa cerca de 40 a 60% dos esteróis 

presentes em fezes humanas. Assim, este esterol pode ser diretamente associado a efluente de 

esgoto sanitário em ambientes aquáticos, sendo classificado como um marcador molecular 

antropogênico (VOLKMAN, 2005; CORDEIRO et al., 2008). Porém, não existe um consenso 

sobre uma concentração de coprostanol que determine uma contaminação fecal, dificultando a 

elaboração de uma legislação ambiental para esse esterol, por isso é necessário o uso de 

índices derivados da relação entre a concentração de coprostanol e de outros compostos 

estruturalmente relacionados e a comparação dos valores de coprostanol com outros locais 
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contaminados (Tabela 2). Tais valores obtidos nestas relações tendem a distinguir as fontes 

dos esteróis e a estimar o grau de contaminação da área estudada (ISOBE et al., 2002; 

MARTINS, 2001; CORDEIRO, 2006; LYONS et al., 2015). 

 
Tabela 2 - Razões de diagnóstico utilizadas neste estudo. 

Índices Indicativo 
Área 

contaminada 
Área não 

contaminada 
Referência 

COP/COL 
Contaminação 

fecal 
humana 

> 1,0 
 

>1,0 

< 1,0 
 

<0,2 

MUDGE; 
BEBIANNO, 1997 

 
PATTON; 

REEVES, 1999 

COP/(COP + 
COLESTAN) 

Contaminação 
fecal 

humana 
> 0,7 < 0,3 

GRIMALT et al., 
1990 

COP/COLESTAN 
Contaminação 

fecal 
humana 

> 0,5 < 0,3 SHAH et al., 2007 

COP/(COLESTAN 
+ 

COL) 

Contaminação 
fecal 

humana 
> 0,2 < 0,15 CHAN et al., 1998 

Fonte: BEZERRA (2013). 
 

3.3.2 Disruptores Endócrino (DEs) 

 

Segundo a Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) “um 

disruptor endócrino é um agente exógeno que interfere na síntese, secreção, transporte, 

ligação, ação ou eliminação de hormônios naturais que são responsáveis pela manutenção da 

homeostase, reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento” (U.S. EPA, 1997). Baseado 

nas várias definições sugeridas para os DEs entende-se basicamente que são substâncias 

exógenas que interferem no funcionamento do sistema endócrino, pois possuem a capacidade 

de simular ou inibir a atividade hormonal normal dos animais, incluindo os homens 

(LINTELMANN et al, 2003; GHISELLI; JARDIM, 2007).  

Segundo Ghiselli e Jardim (2007) os DEs podem ser classificados como substâncias 

naturais e sintéticas. Os hormônios naturais incluem os fitoestrogênios, presentes nas plantas, 

e os estrogênios, presentes em animais e humanos. E as substâncias sintéticas são as 

desenvolvidas pelo homem, mas idênticas às naturais, usadas em contraceptivos orais, na 

reposição hormonal e como aditivo na alimentação animal. 

Continuamente compostos sintéticos e naturais são lançadas no meio ambiente, dentre 

eles os DEs. Devido às propriedades físico-químicas desses compostos como baixa pressão de 

vapor, baixa solubilidade em água e alto Kow, os DEs se caracterizam como compostos 

hidrofóbicos de baixa volatilidade, persistentes e bioacumulativos (YING; KOOKANA; RU, 
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2002).  

Dentre os vários compostos que podem ser classificados como disruptores endócrinos, 

o presente estudo concentrou a pesquisa em substância naturais: estriol, 17α-estradiol, 17β-

estradiol e Estrona; e sintéticas usadas na indústria farmacêutica: Dienestrol, Mestranol, 17α-

Etinilestradiol e Dietilestilbestrol (Tabela 3).  

Após a administração de medicamentos que contenham moléculas persistentes e 

resistentes de DEs, esses compostos são parcialmente metabolizados e finalmente excretados 

na urina, fezes ou esterco animal na forma original, associada ou como metabólitos e, 

posteriormente, entram nas estações de tratamento de esgoto, que muitas vezes não são 

capazes de eliminar os DE, persistindo assim no meio ambiente (BILA; DEZOTTI, 2003; 

D’ASCENZO et al., 2003; TERNES et al., 1999).  

Os disruptores endócrinos podem está presente no meio ambiente através, 

principalmente, do lançamento de esgoto in natura ou com tratamento primário em corpos 

hídricos, causando impacto negativo sobre os organismos vivos, ecossistemas e a saúde 

pública (PAL et al., 2010; SODRÉ; LOCATELLI; JARDIM, 2010).  Ainda acerca de 

efluentes urbanos, vale ressaltar também a disposição inadequada de resíduos de 

medicamentos, que tem seu destino final em lixões, aterro sanitário e redes de esgoto, 

podendo contaminar água e solo e causar impactos ao ecossistema bem como à saúde humana 

(SILVEIRA, 2014). Apesar dos efluentes urbanos serem a principal via de entrada dos DEs 

no ambiente aquático, não pode ser desconsiderado os efluentes industriais; rurais 

(confinamento de gado); atividades da agricultura intensiva, como a presença de DEs no 

esterco animal utilizado para adubação de solo e lodo das estações de tratamento de esgoto 

utilizado como fertilizante de solo (KUMAR et al., 2012; ORLANDO et al., 2004; YOUNG 

et al., 2004); e o  uso como suplementos na pecuária e aquicultura (KUSTER; LOPEZ DE 

ALDA; BARCELO, 2004; ORLANDO et al., 2004). 

O sistema endócrino nos organismos é estimulado com baixas concentrações de 

hormônios, portanto apesar de encontrados em concentrações traços (ng/L) no meio ambiente, 

esses contaminantes emergentes têm atraído a atenção da comunidade científica em virtude de 

tais concentrações já serem significativas, podendo causar efeitos adversos aos organismos 

expostos devido suas propriedades carcinogênicas e estrogênicas (NOGUEIRA, 2003; 

ZAFRA-GOMEZ et al., 2008).  

A exposição de organismos aos DEs tem sido associada a diversos efeitos como 

feminização de peixes machos presentes em corpos hídricos contaminados; diminuição na 

eficiência de incubação em pássaros, peixes e tartarugas; problemas no sistema reprodutivo 
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em peixes, répteis, pássaros e mamíferos e, problemas no sistema imunológico de mamíferos 

marinhos. Em seres humanos os efeitos citados são a redução na produção de esperma; 

aumentos de câncer de mama, testículo, próstata e vaginal; aumentos de casos de 

endometriose e ovários policísticos; redução da fertilidade e alteração no sistema reprodutivo 

(BILA; DEZOTTI, 2007). 

 
Tabela 3 - Características dos DEs estudados. 

Disrruptor 
Endócrino 

IUPACC 
Fórmula 

molecular 
Log 
Kow 

Classificação 

Dietilestilbestrol 
(DES) 

4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl) 
hex-3-en-3-yl]phenol 

C18H20O2 5,64b Sintético 

     

Dienestrol  
(DIE) 

4-[(2E,4E)-4-(4-
hydroxyphenyl)hexa-2,4-

dien-3-yl]phenol 
C18H18O2 5,43b Sintético 

     

17α – Estradiol 
(17α-E2) 

(17R)-13-methyl-6,7,8,9,11, 
12,14,15,16,17decahydro 

cyclopenta[a]phenanthrene-
3,17-diol 

 

C18H24O2 3,94a Natural 

17β – Estradiol 
(17β-E2) 

(8R,9S,13S,14S,17S)-13-
methyl-6,7,8,9,11,12,14,15, 
16,17-Decahydrocyclopenta 
[a]phenanthrene-3,17-diol 

 

C18H24O2 3,94a Natural 

Estrona  
(E1) 

(8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy- 
13-methyl-7,8,9,11,12,14,15, 
16-octahydro-6Hcyclopenta 

[a]phenanthren-17-one 
 

C18H22O2 3,43a Natural 

Mestranol 
(MeEE2) 

(8R,9S,13S,14S,17R)-17-
ethynyl-3-methoxy-13-

methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-
octahydro-6H-cyclopenta 

[a]phenanthren-17-ol 
 

C21H26O2 4,67a Sintético 

Estriol  
(E3) 

(8R,9S,13S,14S,!6R,17R)-
13-methyl0- 6, 7,8, 9, 11, 12, 

14,15,16,17- 
Decahydrocyclopenta 

[a]phenanthrene-3,16,17-triol 

C18H24O3 2,81a Natural 

     

17α- 
Etinilestradiol 

(17α-EE2) 

(8R,9S,13S,14S,17R)-17-
ethynyl-13-methyl-7,8,9,11, 
12,14,15,16-octahydro-6H-
cyclopenta[a]phenanthrene-

3,17-diol 

C20H24O2 4,15a Sintético 

Fontes: a) LAI et al., 2000; b) YUAN et al., 2015; c) THE PUBCHEM PROJECT. 
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Os estrógenos naturais são produzidos, principalmente nos ovários e nos testículos em 

humanos e outros animais (TAPIERO; NGUYEN-BA; TEW, 2002). Posteriormente são 

excretados e interruptamente lançados no ambiente, podendo causar danos (SVENSON; 

ALLARD; EK, 2003; KIRK; CHRISTOPHER, 2003; TAKESHI et al., 2003).  A excreção 

desses estrógenos depende do sexo, raça, ciclo menstrual, gravidez, uso de pílulas 

contraceptivas e tratamentos hormonais (YOUNG et al., 2004). 

O 17β-E2 é o estrógeno mais potente produzido naturalmente pelo corpo humano.  

Seus principais metabólitos são a estrona e o estriol, sendo esses menos potentes e abundantes 

(CARWILE et al., 2009). Assim como o 17β-estradiol, a estrona e o estriol são responsáveis 

pelas características secundárias femininas relacionadas ao crescimento, à reprodução e ao 

metabolismo (NASSIF et al., 2005). E são bastante usados em tratamentos de reposição 

hormonal na menopausa (YAKABE; HONDA; MAGALHÃES, 2005; KUMAR; MOHAN; 

SARMA, 2009).  

Os hormônios sintéticos classificados como microcontaminantes orgânicos emergentes 

estão inclusos juntos aos poluentes que tem chamado atenção devido ao seu elevado potencial 

de afetar o meio ambiente e a saúde humana (FENT, WESTON; CAMINADA, 2006).  O 

17α- Etinilestradiol é o principal hormônio sintético utilizado como contraceptivos e como 

agentes terapêuticos de reposição hormonal na menopausa e pós-menopausa (STRECK, 

2009). Possui maior potencial estrogênico e resistência à biodegradação que o estradiol e seus 

metabólitos (FERREIRA, 2008). Assim, como o 17α- Etinilestradiol, os outros DEs sintéticos 

são usados para mesma finalidade.   

3.3.3 Aplicação de esteróis e DEs no Brasil 

 

De um modo geral, o uso de marcadores moleculares indicadores de fontes de 

contaminação no Brasil concentra-se na região Sul e Sudeste e ainda há poucos estudos na 

região Nordeste. Dentre os estudos realizados pode ser identificado o maior enfoque na 

determinação de apenas compostos como coprostanol (esterol fecal) e E1, E2 e 17α-EE2 

(disruptores endócrinos com maior potencial estrogênico), minimizando a identificação e 

quantificação de outros compostos.  

A quantificação desses compostos no Brasil é variada. Na tabela 4 é possível observar 

concentrações de coprostanol de 10 ng/g em locais ditos como “intocados” (CARREIRA et 

al., 2016) e 40.800 ng/g em locais altamente contaminados pelo lançamento de esgotos 

(CORDEIRO; CARREIRA; WAGENER, 2008). Quanto ao 17α-EE2, disruptor endócrino 
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mais estudado, também é notória a variação, enquanto há concentrações registradas acima de 

1000 ng/g , também há registro de concentração máximas de apenas 4,07 ng/g em locais que 

ainda apresentam poucos impactos antrópicos (Tabela 5).  

Os esteróis têm sido bem aplicados no Brasil como marcadores moleculares orgânicos, 

avaliando as fontes de contaminação por esgotos (ALSALAHI et al., 2015), bem como as 

fontes e a distribuição da matéria orgânica (CARREIRA et al., 2016). Os DEs também são 

mais utilizados como indicadores de lançamento de esgoto doméstico em corpos hídricos 

(FROEHNER et al., 2012). 

 

Tabela 4 – Concentrações em ng/g de COP encontradas recentemente no Brasil.  
Local Composto Concentração Referência 

 
Rio Pacoti – Ceará 

 
COP 

 
20 – 220 

 

 
BEZERRA, 2013 

 
Complexo estuarino-
lagunar de Mundaú-
Manguaba – Alagoas 

 

COP 
150 – 5650  

 

ARAUJO; COSTA; 
CARREIRA, 2011 

 

Estuário Guajará – 
Amazonas 

 
COP 

60 – 7930 
 

GOMES et al., 2015 
 

Baía Camamu – Bahia 
 

COP 
10 

 
CARREIRA et al., 2016 

 
Plataforma Interna – 
Sergipe e Alagoas 

 
COP 

< 10 – 181,4 
 

CARREIRA et al., 2015 
 

Estuário de Santos – São 
Paulo 

 
COP 

2 – 48,2 
 

BATAGLION et al., 
2015 

 

Baía de Guanabara – Rio 
de Janeiro 

 
COP 

210 – 40800 
 

CORDEIRO; 
CARREIRA; 

WAGENER, 2008 
 

Estuário Cotinga – Paraná COP <10 – 1690 
ABREU-MOTA et al., 

2014 
Fonte: Autora (2016). 
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Tabela 5- Concentrações em ng/g de DEs encontradas recentemente no Brasil. 
Local Composto Concentração Referência 

 
Lagoa do Catu – Ceará 

 

 
E1 

17α-E2 
17β-E2 

17α-EE2 
DES 
E3 

 

 
84 – 510 

0 – 95 
0 – 196 

169 – 1314 
119 – 1006 

1,7 – 94 
 

 
MORAIS, 2014 

 

Manguezal do Rio Joanes 
(Área de proteção 

ambiental) – Salvador 
 

E1 
E2 

17α-EE2 
 

ND – 1,25 
ND – 0,76 

ND – 12,53 
 

FROEHNER et al., 2012 
 

Estuário Itacorubi – Santa 
Catarina 

 

E1 
E2 

17α-EE2 
 

ND – 49,27 
ND – 39,77 

ND – 129,78 
 

FROEHNER et al., 2012 
 

Estuário Guaratuba – 
Paraná 

E1 
E2 

17α-EE2 

ND – 0,08 
ND – 39,77 
ND – 4,07 

FROEHNER et al., 2012 

Fonte: Autora (2016). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Área de estudo 

 

A Bacia do rio Acaraú está localizada a oeste de Fortaleza, capital do Ceará, entre as 

coordenadas geográficas 40° 54’ e 39° 44’ de longitude oeste e 2° 49’ e 4° 59’ de latitude sul, 

abrangendo cerca de vinte e oito municípios cearenses, sendo considerada a segunda maior 

bacia hidrográfica do Ceará (PLANERH, 2005). Compreende uma área equivalente a 14.423 

Km² com capacidade total de acumulação de água de 1,443 bilhões de metros cúbicos 

(COGERH, 2009).  

A Bacia do rio Acaraú é drenada pelo rio Acaraú, predominantemente, e seus 

afluentes; com aproximadamente 315 km de extensão no sentido Sul-Norte. Dentre seus 

afluentes, destacam-se os rios Groaíras, Jucurutu, Sabonete, Jaibaras e o riacho dos Macacos. 

Segundo COGERH (2009), a bacia em estudo contém 337 km de trechos de cursos d’água 

perenizados artificialmente por 12 açudes (Araras, Edson Queiroz, Ayres de Souza, Forquilha, 

Acaraú Mirim, dentre outros menos representativos), pois o regime pluviométrico ocorre de 

maneira irregular.  

O clima predominante é quente e estável, de elevadas temperaturas e reduzidas 

amplitudes; com acentuada taxa de insolação e evaporação; e com um regime pluviométrico 

marcadamente irregular (SRH, 2010).  

Os valores médios de temperatura e umidade relativa do ar são de 28ºC e 70%, 

respectivamente. A velocidade média anual dos ventos é de 2 m.s-1, com direção 

predominante leste ou sudeste. A pluviometria total anual da bacia em 2015 foi de 491,1 mm, 

com 81% das chuvas concentrando-se nos meses de fevereiro, março e abril (FUNCEME, 

2016). 

A geologia regional é composta predominantemente por terrenos cristalinos de 

comportamento mais resistente, favorecendo o escoamento superficial das águas. A exceção é 

do extremo norte da bacia, no baixo curso do Rio Acaraú, que é formado pelo pouco de 

formação sedimentar existente. Quanto à geomorfologia, tem-se a predominância dos 

domínios: depressão sertaneja no alto curso; e tabuleiro Pré – Litorâneos e Planície Litorânea 

no baixo curso do rio (SRH, 2010).  

De acordo com a classificação de solos, a região caracteriza-se pela predominância de 

solos bruno não – cálcicos e podzólico vermelho – amarelo (IPECE, 2007a). E quanto à 

vegetação, destacam-se as unidades fitoecológicas caatinga arbustiva e arbórea (IPECE, 
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2007b).  

Existem dois perímetros públicos de Irrigação no rio Acaraú; o perímetro irrigado 

Araras Norte e o Baixo-Acaraú. O perímetro irrigado Araras Norte dista, aproximadamente, 

300 km de Fortaleza. De acordo com a classificação de Köeppen, a região apresenta clima do 

tipo BSw’h’, semi-árido quente, com chuvas de verão-outono. A precipitação média anual é 

de 797 mm, evapotranspiração média anual de 2.709 mm, temperatura média anual de 28,2 

ºC. Em toda a extensão do perímetro irrigado observa-se um relevo plano (DNOCS, 2016a). 

O perímetro irrigado baixo-Acaraú dista aproximadamente 220 km de Fortaleza. A região 

apresenta, de acordo com a classificação de Köppen, clima do tipo Aw’ (tropical chuvoso), 

quente e úmido com chuvas de outono. Apresenta, ainda, precipitação média anual de 900 

mm, evapotranspiração média anual de 1.600 mm e temperatura média anual de 28,1ºC. O 

relevo apresenta inclinação razoavelmente suave, porém com forte declividade longitudinal. 

Em geral, os solos são profundos, bem drenados, de texturas leves e muito permeáveis 

(DNOCS, 2016b).  

  

4.1.1 Uso e ocupação da Bacia do Acaraú e seus impactos 

ambientais 

 

O uso e ocupação de um local dependem da história de sua formação, dos costumes 

locais e principalmente do desenvolvimento econômico que seus recursos podem 

proporcionar (ALVES, 2008).  

A Bacia do Acaraú apresenta vários ambientes naturais importantes desde suas 

nascentes até o encontro com o mar. Visto que está inserida no contexto da semiaridez do 

interior do estado do Ceará, a bacia forma geoambientes privilegiados nesta região por 

abranger ambientes marinhos, fluviais e continentais (NASCIMENTO, 2006). 

   A Bacia do Acaraú abriga uma variedade de atividades econômica tais como: pesca, 

maricultura, turismo e lazer, navegação, agroextrativismo, agropecuária, indústria e 

agroindústria, urbanização, açudagem, etc. Segundo do Nascimento et al. (2008) essas 

intervenções socioeconômicas e culturais sobre o meio natural estão degradando o meio 

ambiente.  

A população dos municípios da Bacia do Acaraú cresceu de 733.444 habitantes (censo 

demográfico 2000) para 826.270 habitantes em 2010. Segundo o censo de 2000, na Bacia do 

Acaraú somente o município de Sobral apresentava mais de 50.000 habitantes, em 2010 o 

município de Acaraú também atingiu esse valor e Santa Quitéria se encontra próxima com 
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42.763 habitantes (Tabela 6). Além do crescimento populacional da região, a taxa de 

urbanização da Bacia do Acaraú também aumentou de aproximadamente 30 a 70% em 1970 a 

2010, respectivamente, crescimento que indica que a região está em desenvolvimento (SRH, 

2010).    

Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2013a), 

banco de dados oficial do Estado do Ceará, o percentual de domicílios atendidos na Bacia do 

Acaraú, em 2013, pela rede de abastecimento de agua urbano é acima de 95%, sendo menor 

apenas em Cruz com classificação em porcentagem de 80 a 85%. Já a porcentagem de 

domicílios servidos por esgotamento sanitário urbano é bem menor, dos 28 municípios que 

compõem a bacia, 18 possuem uma taxa de até 5%, 5 (Acaraú, Graça, Ipu, Mucambo e Nova 

Russas) entre 20,01 e 30% e apenas Bela Cruz, Sobral, Forquilha, Alcântaras e Massapê 

possuem taxa entre 30 e 95% (IPECE, 2013b). Quanto à rede de coleta de esgotos a situação é 

ainda pior, 16 municípios possuem porcentagem inferior a 10% referentes a esse serviço. 

Apenas Santana do Acaraú, Sobral, Forquilha e Pacujá possuem as maiores taxas registradas 

(30,01 – 68,72%) de domicílios ligados à rede geral de esgoto ou pluvial (IPECE, 2010a). 

Também de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 

2010b), apenas 8 municípios da bacia do Acaraú possuem porcentagem abaixo de 50% para 

coleta de lixo adequada (Tabela 6).  

Com os domicílios localizados muito próximos ao corpo hídrico e com a falta de 

saneamento básico eficiente, torna-se propício o inadequado lançamento de dejetos dessa 

população, tendo, na maioria das vezes, o corpo hídrico como seu destino final. Desse modo, 

os ambientes aquáticos são contaminados, afetando a saúde do ecossistema, bem como da 

saúde humana, exposta à contaminação direta ou indiretamente.  
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Tabela 6 - Informações importantes de cada município da bacia do rio Acaraú. 

Municípios Populaçãoa Abastecimento 
de águab 

Esgotamento 
sanitárioc 

Rede geral de esgoto 
ou pluviald 

Coleta de lixo 
adequadae 

Acaraú 57.551 > 95 % 20,01 – 30,00 % 5,01 – 10,00 % 40,01 – 50,00 % 

Alcântaras 10.771 > 95 % 30,01 – 95,00 % 10,01 – 20,00 % 40,01 – 50,00 % 

Bela Cruz 30.878 > 95 % 30,01 – 95,00 % 10,01 – 20,00 % 40,01 – 50,00 % 

Cariré 18.347 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Catunda 9.952 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Cruz 22.479 85,01 – 90,00 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Forquilha 21.786 > 95 % 30,01 – 95,00 % 30,01 – 68,72 % 70,01 – 98,75 % 

Graça 15.049 > 95 % 20,01 – 30,00 % 5,01 – 10,00 % 40,01 – 50,00 % 

Groaíras 10.228 > 95 % Até 5 % 20,01 – 30,00 % 60,01 – 70,00 % 

Hidrolândia 19.325 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Ibiapina 23.808 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Ipu 40.296 > 95 % 20,01 – 30,00 % 0,07 – 5,00 % 60,01 – 70,00 % 

Ipueiras 37.862 > 95 % Até 5 % 10,01 – 20,00 % 40,01 – 50,00 % 

Marco 24.703 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Massapê 35.191 > 95 % 30,01 – 95,00 % 20,01 – 30,00 % 70,01 – 98,75 % 

Meruoca 13.693 > 95 % Até 5 % 5,01 – 10,00 % 50,01 – 60,00 % 
Monsenhor 

Tabosa 
16.705 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Morrinhos 20.700 > 95 % Até 5 % 10,01 – 20,00 % 50,01 – 60,00 % 

Mucambo 14.102 > 95 % 20,01 – 30,00 % 10,01 – 20,00 % 60,01 – 70,00 % 

Nova Russas 30.965 > 95 % 20,01 – 30,00 % 10,01 – 20,00 % 60,01 – 70,00 % 

Pacujá 5.986 > 95 % Até 5 % 30,01 – 68,72 % 60,01 – 70,00 % 

Pires Ferreira 10.216 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 22,64 – 40,00 % 

Reriutaba 19.455 > 95 % Até 5 % 0,07 – 5,00 % 50,01 – 60,00 % 

Santa Quitéria 42.763 > 95 % Até 5 % 5,01 – 10,00 % 40,01 – 50,00 % 
Santana do 

Acaraú 
29.946 > 95 % Até 5 % 30,01 – 68,72 % 40,01 – 50,00 % 

Sobral 188.233 > 95 % 30,01 – 95,00 % 30,01 – 68,72 % 70,01 – 98,75 % 

Tamboril 25.451 > 95 % Até 5 % 5,01 – 10,00 % 50,01 – 60,00 % 

Varjota 17.593 > 95 % Até 5 % 5,01 – 10,00 % 70,01 – 98,75 % 

Fonte: a) IBGE, 2010; b) IPECE, 2013a; c) IPECE, 2013b; d) IPECE, 2010a; e) IPECE, 2010b 
 

O ineficiente serviço de saneamento ambiental na região da bacia do rio Acaraú pode 

ser observado pela quantidade de lixões existentes ao longo dos municípios. Esses locais são 

o destino final de dejetos lançados inadequadamente em solo sem nenhuma 

impermeabilização, que se acumulam, muitas vezes, próximos ao rio. A acumulação de lixo e 

o chorume resultante contaminam ar, solo e água, através da proliferação e infiltração de 

substâncias orgânicas e patogênicas. Podem-se citar os lixões localizados nos municípios de 

Hidrolândia, Varjota, Cruz, Acaraú, dentre outros. 

Na bacia do Acaraú estão construídos alguns dos mais importantes açudes cearenses 

(Edson Queiroz, Forquilha, Aires de Sousa e Paulo Sarasate) e os dois perímetros irrigados 
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Araras Norte e o Baixo-Acaraú. O açude Paulo Sarasate possui barragem localizada no limite 

dos municípios de Varjota e Santa Quitéria, tendo como finalidade a perenização e controle 

das cheias do rio Acaraú, a irrigação, a geração de energia elétrica, a piscicultura  e  o  

aproveitamento de culturas na área de montante. Existem ainda cerca de 80 passagens 

molhadas (pequenos barramentos) nessa bacia. Ressalta-se que a construção de barragens e 

perímetros irrigados altera o mecanismo de erosão-transporte-sedimentação de qualquer 

estuário, diminuindo a vazão, a velocidade do fluxo e a quantidade de material transportado à 

jusante do rio, favorecendo a decantação dos sedimentos de menor granulometria que não 

conseguem chegar à foz (BEZERRA, 2010).  

 Quanto à agricultura, vale considerar o uso de agrotóxicos e fungicidas em algumas 

culturas, o manejo inadequado relacionado às queimadas e o uso de esterco animal para 

adubação e lodo de estação de tratamento como fertilizante, o que altera a qualidade dos solos 

e da água, bem como causam erosão e assoreamento de canais. Além disso, a agricultura é a 

maior responsável pelo consumo de água na bacia do Acaraú através da irrigação 

(PLANERH, 2005), deixando nítido que são utilizadas técnicas ultrapassadas na irrigação das 

plantações da região. Essa verdade torna-se mais relevante no cenário de precariedade de 

recursos hídricos da região. Esta atividade é preferencialmente realizada nas áreas marginais 

aos corpos hídricos por oferecerem solos adequados para atividade agrícola; mas também vem 

sendo realizada em pequenos terrenos, lotes e sítios. 

 As atividades de pesca e carcinicultura se concentram na parte final do rio Acaraú, 

sendo bem representativas. Os criadouros de camarões abrangem grandes tanques e estruturas 

para captação e lançamento de água residual dessa atividade, podendo comprometer o sistema 

estuarino (ALVES, 2008). Além dessa poluição, várias fazendas estão localizadas em áreas de 

manguezal, sendo responsáveis por alterações nessa vegetação de suma importância para 

região.  

A pecuária tem impactos referentes à compactação do solo (e.g. redução da infiltração 

e aumento do escoamento superficial), ao desmatamento e à produção de excrementos que 

podem causar alterações da qualidade das águas (ALVES, 2008).  

 O abate de animais é uma prática comum em alguns lacais da bacia do Acaraú, onde 

muitas vezes esses matadouros são instalados próximos às áreas urbanas. Podem ser citados 

os matadouros instalados em Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Cruz e Acaraú. Os efluentes 

oriundos dessa atividade não recebem tratamento e descarte adequados, sendo jogados ao ar 

livre, contaminando solo e água através de infiltração (ALVES, 2008). 

Os impactos ambientais causados em um ambiente natural estão totalmente 
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relacionados com o crescimento populacional, com as características ambientais do local e 

com o uso/ocupação da terra (ALVES, 2008). Já foram verificados os seguintes problemas na 

bacia do Acaraú: especulação imobiliária, mudança da paisagem, expansão urbana 

desordenada, o incremento agroindustrial, desmatamentos e queimadas, ablação dos solos, 

desertificação, o emprego de técnicas agro-silvo-pastoris inadequadas, mineração clandestina, 

ocupação de dunas, aterramento do manguezal e degradação das matas ciliares, problemas 

provenientes da agropecuária, eutrofização e poluição dos recursos hídricos e redução da 

biodiversidade (LOPES; ANDRADE; CHAVES, 2008; SRH, 2010; ARAÚJO; FREIRE, 

2013). 

A amostragem de sedimentos superficiais (2 cm) foi realizada nos dias 23 e 24 de 

março de 2015 ao longo do rio Acaraú, desde o município de Varjota até a foz do rio no 

município de Acaraú, totalizando dez pontos amostrados. No ponto mais próximo à foz do rio 

(ponto 10) foi também coletado um testemunho de sedimento de 60 cm (Figura 1).  

 

Figura 1 - Localização da Bacia do Acaraú com indicação dos pontos de coleta em campo. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

O ponto ACR 01 é localizado logo após a saída do Perímetro Irrigado Araras no 

município de Varjota. Nesta localidade já foi observado assoreamento do rio decorrente de 
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atividades que comprometem a qualidade ambiental do local, tais como: o uso indevido da 

água do rio, construções residenciais, e extração de matéria-prima e agropecuária que utilizam 

queimadas e desmatamento. Dentre as atividades impactantes destaca-se a agropecuária na 

implantação de cultura e áreas de pastagem no lugar da vegetação original. A influência dos 

aglomerados urbanos ainda é considerada moderada nesse trecho do rio (ULISSES, 2014).  

 O ponto ACR 02 é localizado no município de Cariré. O uso desse trecho do rio está 

mais relacionado com a extração mineral, culturas de subsistência e lazer. Em relação aos 

outros pontos, possui a maior área de vegetação, pois os aglomerados urbanos não estão 

próximos à área (ULISSES, 2014). 

 Os pontos ACR 03 e 04 estão localizados no município de Sobral, antes e depois do 

aglomerado urbano. Por ser uma cidade de grande influência na região (maior população e 

considerável atividade comercial), as interferências ambientais são vistas de forma mais 

evidentes. A grande problemática desse aglomerado urbano é a produção de uma quantidade 

significativa de dejetos que, apesar de existir um aterro sanitário próximo, tem sua grande 

parte lançada no corpo hídrico, resultando, principalmente, em eutrofização. O nível de 

industrialização da região, acompanhado de construções que ocupam até mesmo as margens 

do rio e o desmatamento de toda vegetação natural para tal desenvolvimento também são 

responsáveis pela mudança ambiental ocorrida na região (ULISSES, 2014). 

 Os pontos ACR 05 e 06 estão localizados no município de Santana do Acaraú antes e 

depois do aglomerado urbano.  Essa cidade também é impactada pelo precário serviço de 

saneamento ambiental oferecido para a população. Porém, a principal problemática está na 

retirada da mata ciliar para a realização de atividade como agricultura e pecuária, tornando 

alto o nível de desmatamento da região (ULISSES, 2014). 

 Os pontos ACR 07e 08 estão localizados nos municípios de Morrinhos e Marco, 

respectivamente. Esses pontos já podem receber alguma influência da região estuarina. No 

ponto ACR 07 pôde ser observado presença de camarões mortos, indicando que este pode ser 

um local que funcione atividade de carcinicultura próximo ou local de despejo de efluentes 

dessa atividade. O ACR 08 encontra-se próximo a estação do Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS). 

Os pontos ACR 09 e 10 estão localizados nos municípios de Cruz e Acaraú, 

respectivamente, abrangendo a região estuarina. As atividades que mais causam impactos ao 

meio ambiente no final do rio Acaraú são: o lançamento de esgotos, a ocupação de áreas 

preservação permanente (APP), as atividades comerciais e portuárias, navegação, agricultura 

de subsistência, produção de lixo, lazer e turismo (ALVES, 2008). 
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Nos pontos ACR-01 à ACR-09 foram registrados a presença de lixo e/ou entulhos de 

construção civil e presença e/ou fezes de diversos animais (vaca, cachorro, caramujo, 

camarão, porco, dentre outros). E todos os pontos se apresentam próximos de municípios ou 

comunidades (Figura 2).   

 

Figura 2 – Ilustrações dos pontos de coleta. 

 

 
Fonte: Autora (2016). 
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4.2  Amostragem e preparo das amostras 

 

Durante a coleta, foram utilizados recipientes de alumínio, uma vez que este tipo de 

recipiente é inerte ao analito de interesse. As amostras foram devidamente etiquetadas, 

lacradas e acondicionadas em isopor com gelo para conservação até a chegada ao laboratório. 

No laboratório, o testemunho foi dividido em seções de 5 cm, totalizando 12 amostras (Figura 

3). 

Todas as 24 amostras (10 superficiais e 12 seções verticais) foram homogeneizadas e 

subdivididas para diferentes tratamentos. Uma parte das amostras foi seca em estufa 

(Medicate MD 12) a 65 °C, para a determinação granulométrica e carbonato de cálcio. E a 

outra parte foi seca utilizando-se um liofilizador (Liofilizador Liotop modelo L101), para a 

determinação de carbono orgânico, ácidos húmicos e fúlvicos e extração dos contaminantes 

orgânicos. 

As técnicas analíticas realizadas para o maior conhecimento do solo e sua correlação 

com os resultados referentes aos marcadores moleculares foram a granulometria, carbonato de 

cálcio, carbono orgânico e ácidos húmicos e fúlvicos. As análises envolvidas para a 

determinação dos esteróis e DEs presentes no sedimento da área de estudo foram: extração, 

clean-up, derivatização e Cromatografia Gasosa equipada com detector por Espectrometria de 

Massas (CG-EM). 

 

Figura 3 - Seções do testemunho a cada 5 cm. 

 
Fonte: Autora (2016). 
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4.3  Caracterização do sedimento 

 

O estudo simultâneo de compostos orgânicos e parâmetros de caracterização dos 

sedimentos como granulometria, carbonato de cálcio (CaCO3), carbono orgânico (CO) e 

ácidos húmicos (AH) e fúlvicos (AF), fornece um diagnóstico mais preciso das condições 

ambientais da área de estudo. A granulometria e o teor de carbonato de cálcio foram 

determinados no Laboratório de Oceanografia Geológica (LOG) no Instituto de Ciência do 

Mar (LABOMAR) da Universidade federal do Ceará (UFC). E as demais análises, carbono 

orgânico (CO) e ácidos húmicos (AH) e fúlvicos (AF), foram realizadas no Laboratório de 

Avaliação de Contaminantes Orgânicos (LACOr) no Instituto de Ciência do Mar 

(LABOMAR) da Universidade federal do Ceará (UFC). 

 

4.3.1 Granulometria 

 

A amostra seca em estufa foi homogeneizada e pesada 100 g para a análise 

granulométrica por peneiramento úmido e seco. Posteriormente essa fração foi lavada sob 

uma peneira de 0,063 mm em água corrente, recolhendo em balde parte da amostra para 

pipetagem (fração silte-argila) e a parte do sedimento que ficou retido na peneira retornou a 

estufa. Após saírem da estufa foram colocadas em um conjunto de peneiras com diâmetros de 

malhas decrescentes (Figura 4), onde foram colocadas sob um agitador (Bertel) por 10 

minutos. Foi recolhida e pesada a fração de sedimento retida em cada peneira. 

A outra fração da amostra que foi recolhida no balde ficou reservada até a decantação 

do material. Em seguida foi retirado o excesso de água e o sedimento depositado no fundo foi 

colocado em uma proveta de 1000 mL (Figura 4). Foi acrescentado 0,67 g de oxalato de sódio 

para evitar a floculação, foi feita a aferição da vidraria com água e por fim foi feita a mistura 

para a dissolução do reagente. A pipetagem foi realizada nos tempos 0:00’58”, 0:03’52”, 

0:07’44”, 0:31’00” e 2:03’00”, sendo o primeiro coletado a 20 cm abaixo da cota de 1000 mL 

da proveta e os outros quatro a 10 cm.  Foram recolhidos 20mL e todas as placas de petri com 

o material coletado  foram colocadas na estufa e pesadas quando completamente secas. Os 

pesos das vidrarias vazias e com material foram comparadas (SUGUIO, 1973).  

Ao final das análises, todos os dados referentes à análise granulométrica foram 

processados no software ANASED 5.0i criado pelo Laboratório de Geologia Marinha e 

Aplicada da Universidade Federal do Ceará. 
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Figura 4 - Processos utilizados para análise granulométrica.  

 
Fonte: Autora (2016). 

Legenda: a) Conjunto de peneiras com diâmetros de malhas decrescentes; b) Provetas com material em 
decantação. 

 

4.3.2 Carbonato de cálcio (CaCO3) 

 

A análise dos teores de CaCO3 foi feita a partir do método do Calcímetro de Bernard 

(HULSEMAN, 1966; MULLER; GATSNER, 1971) (Figura 5), em que as amostras são 

atacadas com ácido clorídrico diluído à 10% em um sistema de vasos comunicantes. A análise 

utiliza um sistema fechado formado pelo instrumento Calcímetro de Bernard e um kitassato 

(Erlenmeyer modificado).  

Foi pesado 0,5 g de carbonato de cálcio em pó e colocado dentro do balão kitassato. 

Em seguida, adicionou-se 2 mL de ácido clorídrico 10% dentro do tubo de ensaio do kitassato 

e o kitassato foi fechado com a rolha.  O carbonato de cálcio foi então misturado com o ácido, 

liberando gás carbônico. Esse gás proveniente da reação desloca a coluna d'água no interior 

do sistema, representando o máximo que a coluna d'água pode chegar. É admitido um valor 

máximo de deslocamento para uma amostra de 99% de CaCO3. O mesmo procedimento foi 

feito para cada amostra de sedimento. Para a determinação da porcentagem do carbonato de 

cálcio na amostra, multiplicou-se o valor encontrado em cada amostra, separadamente, por 99 

e então se dividiu pelo valor encontrado no procedimento onde se utilizou o carbonato de 

cálcio em pó (Branco), resultando no teor de CaCO3 cada amostra. 

 

a) b) 
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Figura 5 - Calcímetro de Bernard. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

 

4.3.3 Carbono Orgânico (CO)  

 

O método utilizado neste trabalho para a determinação do teor de carbono orgânico em 

uma amostra baseia-se na oxidação da matéria orgânica do sedimento com solução de 

dicromato de potássio e ácido sulfúrico e titulação do excesso de dicromato com Sulfato 

Ferroso Amoniacal (CAMARGO et al., 2009).  

Foi colocado um grama de sedimento liofilizado em um erlenmeyer de 500 mL e 

foram adicionados 10 mL da solução de dicromato de potássio 1 N e 20 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Essa mistura foi aquecida a 50 °C por 5 minutos com o auxílio de uma chapa 

aquecedora (Figura 6) e um sistema de condensação. Em seguida, as amostras foram deixadas 

em repouso por 30 minutos. Posteriormente foram acrescentados 200 mL de água destilada, 

10 mL de ácido ortofosfórico concentrado e 1 mL de difenilamina 1 %. Por fim, as amostras 

foram tituladas com a solução de Sulfato Ferroso Amoniacal 0,25 M, até a mudança de cor 

para verde (Figura 6). Todo esse procedimento foi feito em triplicata para cada amostra e para 

um branco. O teor de determinação de CO foi calculado pela equação 1: 
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%C = [10−(�2 � 10 �1)]� 0,4�                                                                                              (1) 

 

Onde: 

%C: Teor de carbono orgânico; 

V1: volume de Sulfato Ferroso Amoniacal gasto na titulação do branco (mL); 

V2: volume de Sulfato Ferroso Amoniacal gasto na titulação da amostra (mL); 

p: peso da amostra (g); 

 

Figura 6 – Ilustração dos processos utilizados na determinação do teor de CO.  

 

 
Fonte: Autora (2016). 

Legenda: a) Chapa aquecedora; b) Titulação; c) Diferença na cor da solução antes e depois da titulação. 
 

4.3.4 Ácidos Húmicos (AH) e Ácido Fúlvicos (AF) 

 

A metodologia proposta por Benites, Madari e Machado (2003) foi utilizada para a 

extração e o fracionamento das substâncias húmicas e fúlvicas das amostras de sedimento. 

Primeiramente foram pesados amostras de sedimento que contivessem 30 mg de carbono 

orgânico total em tubos de Falcon. Em seguida foi adicionado 20 mL de hidróxido de sódio, 

foi agitado e deixado em repouso por 24 horas. No dia seguinte foi colocado em uma 

centrífuga a 5000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi recolhido cuidadosamente, para 

evitar ressuspensão, em um recipiente de 50 mL e reservado.  No mesmo material foi 

adicionado novamente mais 20 mL de hidróxido de sódio, agitado e deixado em repouso por 1 

a) 

b) 
 

c) 
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hora, centrifuga e recolhido o sobrenadante junto ao anterior. O pH desse extrato foi ajustado 

para 1,0 (± 0,1) pela adição de gotas de ácido sulfúrico 20% e logo depois deixado de repouso 

por mais 18 horas.  Posteriormente esse extrato foi filtrado em filtro de membrana de 0,45 

mm sob vácuo, sendo a parte filtrada correspondente aos AF e a retida no filtro aos AH 

(Figura 7). A fração filtrada (AF) é recolhida e aferida em um balão de 50 mL com água 

destilada. E a fração retira no filtro (AH) é lavada completamente utilizando hidróxido de 

sódio 0,1 M e também sendo aferida em um balão de 50 mL com água destilada. 

Uma alíquota de 5 mL da solução de AF e AH, separadamente, de cada amostra foi 

transferida para tubos de digestão, adicionou-se 1mL de K2Cr2O7 0,042 M e 5 mL de ácido 

sulfúrico. O mesmo procedimento foi realizado em quatro tubos contendo 5 mL de água 

destilada (brancos). Os tubos com as amostras e dois dos quatros brancos foram levados para 

bloco digestor pré-aquecido a 150 °C e por 30 min. Foi transferido o conteúdo dos tubos de 

digestão para frascos erlenmeyer de 125 mL (amostras + dois brancos aquecidos + dois 

brancos sem aquecimento), adicionou-se 3 gotas de indicador ferroin e o extrato foi titulado 

com solução de Sulfato Ferroso Amoniacal 0,0125 mol/L sob agitação (Figura 7). A análise 

das substâncias fúlvicas e húmicas foi realizada em triplicata. Os cálculos para determinação 

de AH e AF foram feitos a partir da equação 2. 

 

X =                                                                                                      (2) 

 

Onde: X - mg de C na forma de ácido húmico ou fúlvico por grama de solo;  Vbaq - Volume 

de Sulfato Ferroso Amoniacal consumido na titulação do branco aquecido (mL);  Vam - 

Volume de Sulfato Ferroso Amoniacal consumido na titulação da amostra (mL); Nsfacorr - 

Normalidade do Sulfato Ferroso Amoniacal corrigida pela equação 3:  

 

NSFAcorr =                                                                       (3) 
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Figura 7 – Ilustração dos processos utilizados na determinação de carbono na forma de AH e 
AF.  

 

 
Fonte: Autora (2016). 

Legenda: a) Diferença de cor da solução antes e depois da titulação; b) Titulação; c) Separação por filtração de 
AH e AF. 

 

4.4  Análises para determinação dos esteróis e DEs  

 

Os procedimentos utilizados na determinação dos analitos de interesse estão resumidos 

na figura 8. As análises de extração, clean up e derivatização foram realizadas no Laboratório 

de Avaliação de Contaminantes Orgânicos (LACOr) no Instituto de Ciência do Mar 

(LABOMAR) da Universidade federal do Ceará (UFC). E a análise cromatográfica foi 

realizada no Laboratório de Análise de Traços (LAT) da UFC.  

Seguem nas próximas seções os detalhes de cada procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) c) 
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Figura 8 - Fluxograma das análises para determinação dos esteróis e DEs. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

4.4.1 Extração 

 

A extração tem como objetivo diminuir os interferentes da matriz, bem como 

concentrar os analitos de interesse a níveis detectáveis pelos instrumentos utilizados (KOLE 

et al, 2011). Foram adicionados à 20 g de sedimento liofilizado de cada amostra 50 µL de 

padrão surrogate Androstanol e misturas eluentes de solventes, sendo estas substâncias 

apolares para absorção dos marcadores moleculares (CAVALCANTE et al., 2008). Os 

solventes utilizados bem como suas quantidades foram estabelecidos segundo seus índices de 

polaridade (P°) e constantes eluotrópicas (ε°) (CAVALCANTE et al., 2012).  

As misturas utilizadas para extração foram: 30 mL de acetona, 30 mL de acetona e 

diclorometano (1:1 v/v), 30 mL de diclorometano, 30 mL de diclorometano e hexano (1:1 v/v) 

e 30 mL de hexano. Ao acrescentar cada solvente, a mistura passava 20 minutos em banho 

ultrassom (ELMASONIC modelo E 120 H) para auxiliar na quebra da ligação do 

contaminante com o sedimento. Após a sonicação, a amostra foi centrifugada a 5000 

rpm/15min (centrífuga HermLe modelo Z 360 K) a fim de separar o sedimento da mistura, 
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uma vez que o analito de interesse já foi retirado do sedimento. O sobrenadante foi recolhido 

e pré-concentrado a um mL, em um rotaevaporador FISATOM 801. Todo o procedimento 

também foi realizado com uma amostra que representava o branco de vidraria a fim de 

identificar possíveis interferentes presentes na vidraria utilizada. 

 

4.4.2 Procedimento de limpeza (clean up) 

 

Essa etapa tem como objetivo “limpar” o extrato anterior. Após a montagem da coluna 

com a fase estacionária (Figura 9) e adição do extrato oriundo da extração, foram adicionados 

misturas de solventes para inicio do processo de fracionamento. Semelhante aos solventes 

utilizados na extração, tais solventes foram escolhidos de acordo com seus índices de 

polaridade e constantes eluotrópicas.  

Primeiramente 40 mL de hexano passam pela coluna retirando Alifáticos e LABs 

compondo a fração 1. Em seguida, adiciona-se 30 mL de hexano e diclorometano (3:1 v/v) e 

30 mL de hexano e diclorometano (1:1 v/v), recolhendo a fração 2 composta por HPA e 

outros aromáticos. E por fim, 50 mL de diclorometano e Metanol (3:1 v/v) são capazes de 

retirar os analitos de interesse desse estudo, esteróis e DEs. Essa mistura é recolhida em 

balões de 250 mL e novamente pré-concentrados para um mL (CAVALCANTE et al., 2008) 

(Figura 8). 

A sílica, alumina, cobre e sulfato de sódio, utilizados no fracionamento das frações, 

foram descontaminadas e/ou ativadas. A sílica, a alumina e o sulfato de sódio foram ativados 

em estufa a 200 °C por 12 h. O cobre foi ativado por lavagem com 40 mL de ácido clorídrico 

0,1 M, sendo o excesso sifonado; em seguida o mesmo foi feito com 40 mL de acetona, e 

finalmente, armazenado em hexano.  
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Figura 9 – Procedimento de limpeza dos extratos. 

 
Fonte: Autora (2016). 

Legenda: a) Rotaevaporador; b) Coluna de clean up; c) Amostra passando pela coluna. 
 

4.4.3 Derivatização 

 

Antes da injeção no cromatógrafo, os extratos foram derivatizados para a volatilização 

dos analitos de interesse a fim de melhorar a análise cromatográfica (GABET et al., 2007). 

Nessa etapa os compostos são convertidos em éteres trimetil-silícios através da adição do 

reagente N, O–bis (trimetil-silil-triflúor-acetamida)/trimetil-cloro-silano (BSTFA/TMCS – 

99:1) com 1% TMCS (trimethylchlorosilane). 

A derivatização foi realizada levando o extrato da análise anterior à secura. Em 

seguida, foram adicionados 50 µL da substância derivatizante (BSTFA/TMCS – 99:1) a 65 °C 

por 1h30min. Por fim, a solução foi novamente levada à secura e os compostos foram 

ressuspendidos com 500 µL de acetonitrila/metanol (1:1 v/v). 

 

4.4.4 Cromatografia 

 

A cromatografia é a técnica mais utilizada para análises desses compostos de 

concentrações traço. Junto à espectrometria de massas, essa técnica torna-se mais apropriada 

por conta do aumento da seletividade. Todos estes marcadores moleculares foram analisados e 

quantificados por Cromatografia em fase Gasosa equipado com detector por Espectrometria 

de Massas (CG-EM) utilizando um cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo QP2010. A 

coluna capilar usada na separação dos analitos de interesse foi a DB-5 (30 m × 0,25 mm i.d × 

a) b) c) 
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0,25 µm espessura de filme). As condições de operação do equipamento estão listadas na 

tabela 7.  

 
Tabela 7 – Condições cromatográficas utilizadas. 

Fase Móvel (Gás de arraste) Hélio 

Vazão na coluna 2 mL/min 

Pressão na coluna 145,2 Kpa 

Vazão total 25,0 mL/min 

Temperatura do injetor 260 °C 

Detector MS 

Temperatura do detector 280 °C 

Temperatura da interface 280 °C 

Temperatura inicial 100 °C 

Tempo de corrida 27 min 

Temperatura final 300 °C 

Modo de injeção Splitless 

Modo de detecção SIM-SCAN 

Fonte: Autora (2016). 
 

A rampa de temperatura para separação dos analitos de interesse seguiu o seguinte 

padrão: temperatura inicial de 100ºC mantida por 10 min., elevando a temperatura até 300 ºC 

a uma taxa de variação de 20ºC/min. onde permaneceu estável 7 min. O tempo total de 

corrida foi 27 minutos. 

Para a quantificação, foi preparada uma curva de calibração a partir de uma solução 

composta de uma mistura dos analitos de interesse. Foram feitas diluições necessárias a partir 

da solução trabalho para obtenção dos pontos da curva de calibração (50, 100, 200, 500, 800, 

1500, 3000, 5000, 7000 e 10000 ppb). Foi feita uma varredura no modo SCAN para a 

identificação dos compostos em cada ponto da curva, onde foi possível detectar os tempos de 

retenção de cada composto e verificar as razões massa/carga (m/z) pela biblioteca NIST05 do 

programa do equipamento e por revisão de literatura (Tabela 8).  

A identificação dos analitos de interesse nas amostras foi realizada através dos tempos 

de retenção e confirmada pelas razões massa/carga (m/z) dos íons monitorados (modo SIM). 

Antes da injeção no cromatográfico os pontos da curva e extratos das amostras foram dopados 

com 50 µL de PI na concentração de 1000 ppb. Posteriormente foram injetados 2 µL no 

cromatógrafo. 
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Tabela 8 – Tempos de retenção e razões massa/carga (m/z) dos íons monitorados. 

Compostos Tempo de retenção (min) m/z 

P.S. (Androstanol) 19,031 95 / 81 / 93 
DES 19,173 145 / 107 / 268 
DIE 19,243 73 / 266 / 121 

17α-E2 20,418 73 / 159 / 146 
17β-E2 20,457 73 / 129 / 160 

E1 20,498 73 / 257 / 342 
MeEE2 20,620 227 / 147 / 174 

E3 20,671 73 / 285 / 129 
17α-EE2 20,886 213 / 73 / 285 

P.I. (5α-colestano) 21,540 81 / 95 / 149 
COP 22,778 75 / 95 / 107 
COL 23,534 73 / 95 / 81 

COLESTAN 23,638 75 / 95 / 81 
ERG 24,082 81 / 55 / 69 

ESTIG 24,857 83 / 55 / 81 
β-SITO 25,511 73 / 95 / 57 

Fonte: Autora (2016). 
 

4.5  Parâmetros de controle de qualidade dos dados 

 

O controle de qualidade foi realizado a partir do uso de padrões surrogates (PS) e 

padrão interno (PI); brancos da coluna no CG-EM e de solvente das análises realizadas, este 

último usado para abater suas concentrações das amostras; juntamente com um rígido 

protocolo de limpeza do material utilizado para garantir que o sistema estivesse sem 

interferentes nos compostos de interesse.  Também foram verificados alguns parâmetros de 

validação do método analítico utilizado: linearidade e curva de calibração, limite de detecção 

e quantificação. 

 

4.5.1 Linearidade e curva de calibração 

 

A linearidade corresponde à capacidade do método analítico de demonstrar resultados 

diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de uma determinada 

faixa de trabalho (ANVISA, 2003).  

A linearidade deste estudo foi determinada pela análise de, no mínimo, 5 

concentrações diferentes variando entre 50 - 10000 µg.L-1 e obteve valores de R acima de 

0,99, estando assim, em conformidade com ANVISA (2003) (Tabela 9). 
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4.5.2 Limite de Detecção (LD) e Quantificação (LQ) 

 

O limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma amostra que 

pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado (ANVISA, 2003). O LD pode 

ser calculado pelo método visual, método relação sinal-ruído e o método baseado em 

parâmetros da curva analítica (RIBANI et al., 2004). O LD foi determinado pelo método 

baseado em parâmetros da curva analítica, utilizando a equação 4 abaixo, seguindo a 

ANVISA (2003) (Tabela 9).  

 

LD = 3 x DP / S                                                                                                                        (4) 

Onde:  

DP = estimativa do desvio padrão da resposta dos brancos.  

S = coeficiente angular da equação da reta. 

 

O limite de quantificação é a menor quantidade de um analito em uma amostra que 

pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis (ANVISA, 2003) (Tabela 9). O LQ 

foi calculado pela equação 5: 

 

LQ = 10 x DP / S                                                                                                                      (5) 

 

Tabela 9 - Parâmetros de controle de qualidade dos dados. 

Composto 
Linearidade LD 

(µg/L) 
LQ 

(µg/L) Equação Coeficiente de correlação (R) 

DES y = 0,0001x + 0,0081 0,9910 142,78 432,66 

DIE y = 0,0015x + 0,0226 0,9940 1,85 5,61 

17α-E2 y = 0,0004x + 0,0088 0,9989 24,29 73,59 

17β-E2 y = 0,0009x + 0,0075 0,9993 109,25 331,07 

E1 y = 0,0006x + 0,0131 0,9933 18,77 56,86 

MeEE2 y = 0,0003x + 0,0035 0,9980 5,26 15,92 

E3 y = 0,001x + 0,0285 0,9998 33,81 102,45 

17α-EE2 y = 0,0005x + 0,0034 0,9993 27,92 84,62 

COP y = 0,0016x + 0,0629 0,9992 8,20 24,85 

COL y = 0,0013x + 0,0458 0,9972 21,75 65,91 

COLESTAN y = 0,0016x + 0,0491 0,9982 2,63 7,98 

ERG y = 0,0001x + 0,0219 0,9921 47,18 142,98 

ESTIG y = 0,0014x + 0,0552 0,9993 20,55 62,27 

B-SITO y = 0,0008x + 0,0094 0,9996 47,01 142,47 

Fonte: Autora (2016). 
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4.5.3 Padrão surrogate 

 

O Padrão surrogate é uma substância que possui características físicas e químicas 

semelhantes as dos analitos de interesse, contudo é necessário a não existência desse 

composto nas amostras. A recuperação do PS é um controle para a eficiência das 

metodologias envolvidas, pois relaciona a quantidade de padrão adicionada no começo e a 

obtida no final dos processos (LANÇAS, 2004).  

Para avaliação da recuperação dos marcadores moleculares nas analises (extração, 

clean up e derivatizacão) de sedimento foi utilizado o padrão surrogate Androstanol. Para o 

controle nas análises, foram adicionados 50µl de todos os PS às amostras de sedimentos antes 

de iniciar-se o processo de extração. 

As recuperações dos PS foram em média 55%. Não há um consenso padrão e 

específico na literatura que determine o nível satisfatório de padrão surrogate para 

marcadores moleculares em matriz ambiental complexa como o sedimento; sendo 

encontrados valores variados para tal (CAVALCANTE et al., 2012; MORAIS, 2014).   

 

4.5.4 Padrão interno 

 

O padrão interno assegura a precisão da análise quantitativa, minimizando os erros de 

injeção. Um composto para ser um bom padrão interno: não pode reagir com nenhum dos 

componentes da amostra, deve ser semelhante ao analito de interesse, o pico referente ao 

padrão deve ser bem resolvido dos demais picos dos componentes da amostra e precisa eluir 

próximo ao sinal do analito (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997; MCNAIR; MILLER, 

1998).  

O padrão interno escolhido para esse estudo foi o colestano. A área do pico de cada 

analito de interesse foi dividida pela a área do PI, pois assim a precisão da análise quantitativa 

é garantida, minimizando os erros de injeção. 

 

4.6  Análise de Componentes Principais (ACP) 

 

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma das técnicas estatísticas que 

melhor explica os dados em que há mais de duas variáveis métricas sem uma relação de 

dependência entre elas. A ACP diminui a dimensão dos dados, pois essa técnica transforma de 

modo linear o conjunto original de variáveis em um conjunto sintéticas, representando o 
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máximo possível da variância.  

A ACP foi utilizada para identificar fatores dominantes que contribuem para a 

composição das amostras, identificando a predominância de fonte natural ou antrópica para 

área de estudo. Com o auxílio do software XLSTAT, foram realizados o teste de esfericidade 

de Bartlett e o teste de adequação Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O teste de esfericidade 

identifica se há correlações significativas entre as variáveis. Valores de significância (p <0,05) 

indicam a existência de um número satisfatório de correlações entre variáveis, permitindo o 

uso da análise (HAIR et al., 2009). O teste KMO mostra valores normalizados (entre 0 e 1) e 

a proporção da variância que as variáveis têm em comum ou a proporção devido a fatores 

comuns. Valores superiores a 0,5 indicam que a análise (ACP) é adequada para o tratamento 

dos dados (DZIUBAN; SHIRKEY, 1974). Depois de verificar a adequação da análise para o 

conjunto de dados, a matriz na qual são representadas as variáveis (compostos) e as amostras 

(superficiais e testemunho) foi utilizada para a geração das componentes principais.  Foi 

escolhido, através dos autovalores, o número total de componentes que melhor explicaram o 

conjunto de variáveis originais sem perda significativa de informação (KAISER, 1960). As 

componentes principais resultantes dessa análise possibilitam um melhor entendimento da 

correlação das variáveis. Ainda foi aplicada a rotação Varimax no intuito de simplificar a 

interpretação dos dados de modo que uma variável seja altamente relacionada a um único 

fator.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Quantificação dos Esteróis  

 

5.1.1 Sedimento superficial 

 

A soma da concentração dos esteróis (∑Est) variou entre 271,52 ng/g (ACR-03) e 

2524,82 ng/g (ACR-10) (Figura 10). A mais alta ∑Est foi observada no estuário do rio Acaraú, 

onde a presença do manguezal provê significativas quantidades de matéria orgânica e esteróis 

para o ambiente estuarino (GHOSH et al., 1985).  

Assim como o ∑Est, as concentrações mínima e máxima encontradas para o 

coprostanol também foram registradas nessas amostras, onde variou entre 6 ng/g na amostra 

ACR-03 e 124,09 ng/g na amostra ACR-10 (Figura 10). Segundo González-Oreja e Saiz-

Salinas (1998) concentrações de coprostanol acima de 500 ng/g indicam uma contaminação 

por esgotos. Enquanto que de acordo com Writer et al. (1995) valores maiores que 100 ng/g  

já podem indicar contaminação por esgoto. Observando apenas a concentração de 

coprostanol, nenhum dos pontos do rio Acaraú está contaminado para González-Oreja e Saiz-

Salinas (1998) e apenas o ponto mais próximo à foz do rio (ACR-10) está contaminado para 

Writer et al. (1995).  

Os esteróis não envolvidos nas razões que indicam contaminação fecal humana, ERG, 

ESTIG e β-SITO, foram quantificados para um melhor entendimento da composição dos 

sedimentos da área de estudo, sendo possível determinar fontes naturais também. Todas as 

concentrações dos esteróis investigados nos pontos amostrais superficiais podem ser 

verificadas na Figura 10. 

O β-SITO tem uma porcentagem bem significativa do total de esteróis em todas as 

amostras. Por ser produzido por plantas superiores, esse esterol pode ser relacionado com 

entrada de matéria orgânica alóctone (CARREIRA et al., 2009). Portanto, a presença 

significativa do β-SITO nas amostras pode está relacionada com contribuições através do 

descarte de águas utilizadas (VENTURINI et al., 2015) e/ou entrada de plantas superiores. 
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Figura 10 - Concentrações em ng/g dos esteróis em sedimentos superficiais. 
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Fonte: Autora (2016). 

 

Como não existe um consenso sobre uma concentração de coprostanol que determine 

uma contaminação fecal, a Figura 11 apresenta os resultados das razões calculadas neste 

estudo que ajudam nesse diagnóstico. A razão entre os compostos coprostanol e colesterol 

(razão I) não apresentou valor >1 para nenhuma das amostras. Portanto, segundo Mudge e 

Bebianno (1997) esta razão não indicou contaminação fecal em nenhuma amostra do rio. 

Contudo, outros autores interpretam essa razão um pouco diferente, em que valores >1 

também indicam contaminação fecal, porém valores <1 indicam fonte de material fecal de 

animais e apenas valores abaixo de 0,2 não indicam presença de material fecal (PATTON; 

REEVES, 1999; VECCHIATO et al., 2014). Sendo assim, para esses autores as amostras 

ACR-09 e ACR-10 indicam presença de material fecal, não específica de humanos (Figura 

11).  

A razão II composta por coprostanol e colestanol apresentou valor >0,7 apenas na 

amostra ACR-09, indicando de acordo com Grimalt et al. (1990) que a área apresenta 

contaminação fecal e que apenas os pontos ACR-06 e ACR-07 são áreas realmente não 

contaminadas por apresentarem valores <0,3 (Figura 11). Também para Shah et al. (2007) 

apenas as amostras ACR-06 e ACR-07 são áreas realmente não contaminadas (razão < 0,3) 

(Figura 11). E já para Chan et al. (1998) apenas os pontos ACR-09 e ACR-10 estão 
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contaminadas por fezes humanas (Figura 11). Em resumo, apenas as amostras ACR-06 e 

ACR-07 foram classificadas como não contaminadas por todas as razões calculadas.  

 

Figura 11 - Razões de diagnósticos para amostras superficiais.  
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Fonte: Autora (2016). 

Legenda: Razão I: COP/COL.; Razão II: COP/(COP+COLESTAN); Razão III: COP/COLETAN; Razão IV: 
COP/(COLESTAN+COL). 

 

Também foi verificada a razão entre colestanol e colesterol a fim de avaliar a 

degradação bacteriana (WAKEHAM; CANUEL, 1990). Os resultados das amostras de 

sedimentos superficiais para esta razão variam entre 0,06 e 0,66, indicando a predominância 

de formas insaturadas, a recente deposição da matéria orgânica e baixas taxas de processos de 

degradação por bactéria.   

 A adequação da análise de componentes principais (ACP) para o conjunto de dados foi 

testada. O valor de 0,621 para o teste de KMO e o teste de esfericidade de Bartlett (p < 

0,0001) mostraram que a ACP é uma análise apropriada para o conjunto de dados. A ACP 

apresentou dois fatores que representaram melhor a variância dos dados, explicando 85,50% 

(Figura 12).  

A primeira componente principal (F1) explicou 44,88% da variância total.  Todos os 

esteróis estiveram positivamente associados com o F1 e F2. Os esteróis COLESTAN, ERG e 
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COL mostraram os mais altos valores positivos para F1. O COLESTAN pode ser indicador de 

contribuição do fitoplâncton, algas e plantas terrestres, mas também pode ser resultado da 

biossíntese de organismos do plâncton (VOLKMAN, 2005; FERNANDES et al., 1999).  

Ainda pode ser resultado da transformação do coprostanol ou colesterol (MARTINS; 

FILLMANN; MONTONE, 2007). O COL também pode ter várias fontes naturais ou 

antrópicas (VOLKMAN et al., 2007). E o ERG é proveniente de fungos decompositores 

(GONG; GUAN; WITTER, 2001).  

A segunda componente principal (F2) explicou 40,62% da variância total e está bem 

relacionada, positivamente, com as variáveis β-SITO, ESTIG e COP. O β-SITO e o ESTIG 

são esteróis provenientes de entradas de fontes terrestres por plantas superiores. Já o COP é o 

indicador de material fecal (EGANHOUSE, 1997; TAKADA; EGANHOUSE, 1998). 

Portanto, valores positivos para o F2 evidenciam fontes mistas (naturais e antrópicas) de 

esteróis. Assim, pode observar que os pontos ACR-01, 02, 08, 09 e 10 possuem fontes mistas 

de esteróis (Figura 12).  

 

Figura 12 - PCA mostrando a influência das componentes principais na composição das 
amostras superficiais. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

Analisando o conjunto de dados das concentrações, razões e ACP, sugere-se uma 

contaminação fecal incipiente na área de estudo, se comparado com locais seguramente 
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classificados como contaminados por contaminação fecal significativa (READMAN et al., 

2005; CORDEIRO; CARREIRA; WAGENER, 2008). Resultados similares foram 

encontrados no rio Pacoti no Ceará (BEZERRA, 2013) e no estuário de Santos em São Paulo 

(BATAGLION et al., 2015) (Tabela 10).   

 

Tabela 10 - Concentrações de COP relatadas por outros estudos. 

Local 
Faixa de concentração 

COP (ng/g) 
Referência 

Brasil 

Rio Pacoti – Ceará 
 

20 – 220 
 

BEZERRA, 2013 
 

Complexo estuarino-lagunar de Mundaú-
Manguaba – Alagoas 

 

150 – 5650  
 

ARAUJO; COSTA; CARREIRA, 
2011 

 
Estuário Guajará – Amazonas 

 
60 – 7930 

 
GOMES et al., 2015 

 
Baía Camamu – Bahia 

 
10 

 
CARREIRA et al., 2016 

 
Plataforma Interna – Sergipe e Alagoas 

 
< 10 – 181,4 

 
CARREIRA et al., 2015 

 
Estuário de Santos – São Paulo 

 
2 – 48,2 

 
BATAGLION et al., 2015 

 

Baía de Guanabara – Rio de Janeiro 
 

210 – 40800 
 

CORDEIRO; CARREIRA; 
WAGENER, 2008 

 

Estuário Cotinga – Paraná  <10 – 1690  ABREU-MOTA et al., 2014 

 
Outros países 

 
Estuário do rio Selangor – Malásia 

 
0,31 – 33,06 

 
ALSALAHI et al., 2015 

 
Baía Admiralty – Antártida 

 
< 10 – 150 

 
MARTINS et al.,2014a 

 
Porto do Mar da Prata – Argentina 

 
130 – 400 

 
ALBANO et al., 2013 

 
Zona costeira de Kuwait – Kuwait 

 
ND – 39428 

 
SAEED et al., 2015 

 
Estuário do Rio da Prata – Uruguai 50 – 21200 VENTURINI et al., 2015 

Fonte: Autora (2016). 
 

Apesar de ainda apresentar contaminação incipiente, é preciso atenção para o caso do 

rio Acaraú quanto contaminação fecal, pois como mostrado na seção 4.1 a área de estudo 

apresenta um crescimento demográfico significante junto ao precário serviço de esgotamento 

sanitário urbano.  
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5.1.2 Sedimento na forma de testemunho  

 

O ∑Est variou entre 63,14 na amostra T-05 (20-25 cm) e 1371,23 na amostra do topo 

T-01 (primeiros 5 cm). É possível observar que as concentrações de coprostanol estão 

concentradas nos primeiros 15 cm do testemunho (Figura 13). No estudo realizado por 

Montone et al. (2010) o registo de aumento de esteróis fecais nos primeiros centímetros do 

testemunho coincidiram com o período que começaram as entradas de esgoto na região. 

Como anteriormente dito, não existe um consenso do nível de coprostanol em 

sedimentos que seja indicativo de contaminação fecal, mas locais classificados como 

“intocados” apresentam concentração < 10ng/g (TOLOSA; MESA; ALONSO-

HERNANDEZ, 2014). Corroborando com o a ideia de que abaixo da amostra T-04 (depois 

dos 15 cm) o ambiente estava nos níveis desses locais.  

Verifica-se um padrão de distribuição para todos os esteróis, exceto o β-Sitosterol. 

COP, COL, COLESTAN, ERG e ESTIG apresentam incrementos recentes, tendo seus níveis 

aumentados nas camadas superiores (Figura 13). Já com β-SITO não há essa distinção nas 

camadas, estando bem presente tanto no topo quanto na base do testemunho.   Esse 

comportamento diferenciado pode ser explicado por o β-SITO ser um esterol natural 

produzido por plantas superiores, já sendo bem presente anteriormente nos sedimentos do 

estuário do rio Acaraú.  

 



 
55 

Figura 13 - Gráficos mostrando a distribuição de cada esterol no testemunho. 
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Fonte: Autora (2016). 

 

A razão I, proposta por Mudge e Bebianno (1997), classificou todas as camadas como 

não contaminadas, mas para Patton e Reeves (1999) e Vecchiato et al. (2014) as três primeiras 

camadas indicam presença de material fecal não específico. A razão II não classifica as três 
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primeiras camadas do testemunho, pois estas apresentaram valores no intervalo entre 0,7 e 

0,3, tendo classificação inconclusiva, segundo Grimalt et al. (1990). Já as razões propostas 

por Shah et al. (2007)  (razão III) e  Chan et al. (1998) (razão IV) mostraram resultados 

inconclusivos para as duas primeiras camadas e classificaram a terceira camada como 

contaminada (Figura 14). Os resultados para as razões estão de acordo com as interpretações 

da concentração de coprostanol no testemunho, em que abaixo da amostra T-04 (depois dos 

15 cm) o ambiente não estava contaminado por esgotos. 

 

Figura 14 - Razões de diagnóstico para seções do testemunho. 

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

 Razão I

P
ro

f 
(c

m
)

Topo

Base 60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

 Razão II

P
ro

f 
(c

m
)

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

 Razão III

P
ro

f 
(c

m
)

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

 Razão IV

P
ro

f 
(c

m
)

 
Fonte: Autora (2016). 

Legenda: Razão I: COP/COL; Razão II: COP/(COP+COLESTAN); Razão III: COP/COLETAN; Razão IV: 
COP/(COLESTAN+COL) 

 

O teste de KMO (0,876) e o teste de esfericidade de Bartlett (p < 0,0001), usados para 

a verificação da adequação da ACP para o conjunto de dados do testemunho, também 

mostraram que a ACP é uma análise apropriada. 

A análise de componentes principais apresentou dois fatores que representaram melhor 

a variância dos dados, explicando 96,46% (Figura 15). Todos os esteróis estiveram 

positivamente associados com o F1 e F2. A primeira componente principal (F1) explicou 

72,46% da variância total e apresentou altas correlações para as variáveis COP, ERG, ESTIG, 



 
57 

COL e COLESTAN. Valores positivos para F1 evidencia fonte mistas (naturais e antrópicas) 

para esteróis.  A segunda componente principal (F2) explicou 24,00% da variância total e 

apresentou alta correlação apenas com o β-SITO, portanto valores positivos para F2 implica 

em fontes naturais. A interpretação da figura 10 mostra que as primeiras camadas do 

testemunho (T-01, 02, e 03) apresentam fontes mistas de entrada de esteróis. Já nas camadas 

mais interiores (T-07, 08, 09, 11 e 12) prevaleceram entradas naturais.  

 

Figura 15 - PCA mostrando a influência das componentes principais na composição das 
amostras do testemunho. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

Analisando as concentrações, os gráficos, as razões e ACP para os resultados 

referentes ao testemunho, conclui-se que há um incremento recente de esteróis, inclusive de 

fonte antrópica, no estuário do rio Acaraú. E como dito anteriormente, apesar do incremento 

de esteróis ainda ter poucas proporções, é preciso atenção quanto contaminação fecal, devido 

ao crescimento demográfico da região sem uma infraestrutura que acompanhe esse 

desenvolvimento.  
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5.2  Disruptores Endócrinos (DEs) 

 

5.2.1 Sedimento superficial 

 

A figura 16 mostra a disposição espacial dos DEs estudados nesta pesquisa. O 

somatório de DEs variou entre 139,79 ng/g (ACR-04) e 1727,75 ng/g (ACR-01). Os DEs 

sintéticos foram quantificados de forma mais significativa em relação aos naturais. Esse 

resultado pode está relacionado com os maiores valores de Kow para substâncias sintéticas, se 

comparados com os Kow dos DEs naturais (Figura 16).  O DES variou de ND (ACR-02 e 

ACR-03) a 1474,07 (ACR-01). O DIE variou de ND (ACR-04, ACR-05 e ACR-10) a 50,53 

(ACR-01). O MeEE2 variou de 2,77 (ACR-09) – a 251,67 (ACR-07). E o 17α-EE2 teve sua 

variação entre as concentrações 51,19 (ACR-01) e 153,81 (ACR-07).  

 

Figura 16 - Concentrações em ng/g dos DEs em sedimentos superficiais. 
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Fonte: Autora (2016). 

  

Os DEs naturais 17α-E2, 17β-E2, E1 e E3 que são produzidos e excretados em larga 

quantidade por humanos e animais (TERNES et al., 1999) foram os menos representativos na 

área de estudo, 5%, 1%, 5% e 2%, respectivamente. Lintelmann et al. (2003) afirmam que 

como a degradação microbiana depende da adição de nutrientes, os DEs naturais podem ser 
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mais facilmente degradados em locais com maior concentração de nutrientes, onde há a 

presença de bactérias nitrificantes que funcionam como removedoras de micropoluentes. 

Portanto, sugere-se que os DEs naturais tenham sido degradados. 

O disruptor endócrino sintético Dietilestilbestrol (DES) tem seu uso restrito em vários 

locais, pois foram constatados efeitos adversos em humanos pelo uso desse composto em 

medicamentos (HERBST; ULFELDER; POSKANZE, 1971; BLATT et al., 2003). Contudo, 

o DES juntamente com o  MeEE2 e o 17α-EE2 foram os DEs mais representativos no rio 

Acaraú com 46%, 18% e 20%, respectivamente. A abundância desses compostos na área de 

estudo, sendo eles usados em pílulas contraceptivas e em processos de reposição hormonal, 

evidencia lançamentos de efluentes urbanos no ambiente. 

É possível observar que no ponto ACR-01 houve presença marcante dos DEs 

sintéticos DES e DIE e no ponto ACR-07 dos sintéticos MeEE2 e  17α-EE2 (Figura 16). O 

ponto ACR-01 é localizado logo após a saída do açude Araras, onde há piscicultura  e  o  

aproveitamento de culturas na área de montante. O ponto ACR-07 é localizado próximo ao 

município de Morrinhos e foi detectada a presença de muitos camarões mortos no local 

(Figura 17), sugerindo que possa existir atividade de carcinicultura próxima ao ambiente ou 

que o mesmo possa ser um local de descarte dessa atividade. A abundância marcante de DEs 

sintéticos nessas amostras, além das contribuições pelo lançamento de efluentes urbanos, 

sugere que atividades como agricultura, piscicultura e carcinicultura possivelmente estão 

contribuindo para a distribuição de tais compostos, seja usando esterco animal para adubação 

de solo ou lodo da estação de tratamento como fertilizante de solo ou ainda no suplemento de 

animais na pecuária e aquicultura (KUSTER; LOPEZ DE ALDA; BARCELO, 2004; 

ORLANDO et al., 2004).  

O uso desses compostos na pecuária está relacionado com o melhor crescimento dos 

animais (KUSTER; LOPEZ DE ALDA; BARCELO, 2004; ANDERSSON; SKAKKEBAEK, 

1999) e seus efluentes chegam aos corpos hídricos pelo runoff urbano. Ao usar esterco animal 

para adubação de solo ou lodo das estações de tratamento de esgoto como fertilizante de solo 

(KUSTER; LOPEZ DE ALDA; BARCELO, 2004), a agricultura também gera efluentes que 

também chegam aos ambientes aquáticos pelo runoff urbano. E ainda alguns autores relatam o 

uso desses compostos na aquicultura relacionado a práticas de diferenciação sexual de 

espécies (STRÜSSMANN; TAKASHIMA; TODA, 1996; YAMAZAKI, 1983).  

A maioria dos estudos associa a presença de DEs em corpos hídricos, principalmente 

os sintéticos, à contaminação por lançamento de esgoto. Contudo, este estudo mostra a 

importância de outras possíveis fontes antrópicas para a distribuição desses compostos, 
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principalmente em locais onde não há uma legislação e / ou fiscalização que determine quais 

atividades (por exemplo: pecuária, agricultura, piscicultura, carcinicultura, dentre outras) 

usam, quanto usam e como é descarte desses DEs.  

 

Figura 17 - Imagens referentes ao ponto ACR -07. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A presença de DEs no ambiente tem sido reportada no Brasil e no mundo. A tabela 11 

apresenta um resumo de alguns valores encontrados para DEs. Observa-se que ambientes 

brasileiros possuem concentrações maiores que as relatadas em outros países, pois nestes 

últimos a infraestrutura de saneamento e as eficiências de remoção nas estações de tratamento 

de águas e esgotos são maiores. É possível também constatar que os estudos realizados no 

Ceará apresentam maiores concentrações que outros estados no Brasil. Isso pode está 

relacionado com a situação do saneamento ambiental da Região Nordeste, onde até em áreas 

de proteção ambiental é possível constatar a presença desses compostos (FROEHNER et al., 

2012).  
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Tabela 11 - Concentrações de DEs relatadas por outros estudos. 

Local Composto Concentração (ng/g) Referência 

Brasil 

Rio Acaraú – Ceará 
 

DES 
DIE 

17α-E2 
17β-E2 

E1 
MeEE2 

E3 
17α-EE2 

 

ND – 1474,07 
ND – 50,53 

ND – 208,40 
ND – 29,50 
ND – 73,83 

2,77 – 251,67  
0,07 – 25,41 

51,19 – 153,81 
 

Este estudo  
 

Lagoa do Catu – Ceará 
 

E1 
17α-E2 
17β-E2 

17α-EE2 
DES 
E3 

 

84 – 510 
0 – 95 

0 – 196 
169 – 1314 
119 – 1006 

1,7 – 94 
 

MORAIS, 2014 
 

Manguezal do Rio 
Joanes (Área de 

proteção ambiental) – 
Salvador 

 

E1 
E2 

17α-EE2 
 

ND – 1,25 
ND – 0,76 
ND – 12,53 

 

FROEHNER et al., 2012 
 

Estuário Itacorubi – 
Santa Catarina 

 

E1 
E2 

17α-EE2 
 

ND – 49,27 
ND – 39,77 

ND – 129,78 
 

FROEHNER et al., 2012 
 

Estuário Guaratuba – 
Paraná 

 

E1 
E2 

17α-EE2 
 

ND – 0,08 
ND – 39,77 
ND – 4,07 

 

FROEHNER et al., 2012 
 

Outros países 
 

Baía de Tóquio - Japão 
 

E1 
17α-E2 
17β-E2 

17α-EE2 
E3 

 

0,05 – 3,60 
< 0,04 – 0,34 
< 0,07 – 0,59 

< 0,09 
< 0,32 

 

ISOBE et al.,2006 

Baía Xiamen – China 
 

E1 
E2 

DES 
17α-EE2 

 

ND – 7,38 
ND – 2,35 
1.25 – 8,79 
ND – 2,18 

 

ZHANG et al., 2009 
 

Golfo Thermaikos – 
Grécia 

E1 
MeEE2 
17α-E2 
17β-E2 

17α-EE2 
E3 

< 9 
< 9 
< 5 
< 5 
< 5 
< 8 

ARDITSOGLOU; 
VOUTSA, 2012 

Fonte: Autora (2016). 
 

 



 
62 

Em virtude das concentrações encontradas ao longo do rio Acaraú e das comparações 

com outros ambientes, a situação da área de estudo é preocupante em relação aos DEs, pois 

mesmo concentrações baixíssimas podem afetar organismos aquáticos.  

A análise de componentes principais (ACP) não foi realizada para os DEs, pois os 

testes KMO e Bartlett mostraram que a ACP não é uma análise adequada para explicar a 

variância desse conjunto de dados.  

 

5.2.2 Sedimento na forma de testemunho 

 

O somatório de DEs variou entre 103,22 (T-04) e 511,74 (T-08). Os DEs, tanto 

naturais quanto sintéticos, não apresentaram mudança significativa de concentração da base 

para o topo, estando presentes ao longo de todo o testemunho. A presença desses compostos 

no testemunho pode apresentar um risco ao meio ambiente da área de estudo, já que se 

encontra em áreas de manguezais que são importantes para a manutenção do ecossistema.  

Diferentemente dos esteróis, não houve um padrão de incremento de DEs nas camadas 

superiores do testemunho que evidenciam entradas maiores recentes. Ao contrário, puderam-

se observar concentrações significativas ao longo de todo testemunho (base ao topo), 

mostrando que a entrada de DEs, tanto naturais quanto sintéticos, ocorre há mais tempo, se 

comparado com esteróis (Figura 18).   
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Figura 18 - Gráficos mostrando a distribuição de cada DE no testemunho. 
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Fonte: Autora (2016). 

 

A disposição dos DEs ao longo do testemunho apresentou um padrão diferente ao 

observado para os esteróis, os quais foram associados à contaminação fecal por lançamento de 

esgoto no ambiente. Sendo assim, a presença de DEs ao longo de todo o testemunho (base ao 

topo), sugere que além das entradas referentes ao lançamento de esgoto no ambiente, também 

há contribuição pela disposição inadequada de medicamentos e atividades como agricultura, 

piscicultura e carcinicultura.   
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5.3 Caracterização do sedimento 

 

A caracterização sedimentar, através da análise granulométrica e teores de CaCO3, 

CO, AH e AF, foi realizada com a finalidade de avaliar a dependência dos compostos à esses 

parâmetros físico-químicos do sedimento.  

 

5.3.1 Granulometria 

 

A granulometria foi dividida em: cascalho, areia, silte e argila para os pontos 

referentes aos sedimentos superficiais e ao testemunho (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Classificação das amostras de sedimentos através da granulometria. 

Amostra  
(superficial) 

Cascalho 
(%) 

Areia 
(%) 

Silte 
(%) 

Argila 
(%) 

Shepard 
(1954) 

ACR-01 2,41 93,57 3,59 0,43 Areia 

ACR-02 9,07 82,27 8,11 0,54 Areia 

ACR-03 4,29 94,5 0,83 0,37 Areia 

ACR-04 20,29 73,73 5,25 0,73 Areia Cascalhosa 

ACR-05 7,52 91,85 0,25 0,38 Areia 

ACR-06 28,16 68,52 2,90 0,41 Areia Cascalhosa 

ACR-07 18,94 77,67 2,99 0,40 Areia 

ACR-08 0,11 65,13 31,97 2,79 Areia Lamosa 

ACR-09 1,48 51,94 41,68 4,90 Areia Lamosa 

ACR-10 0,00 24,54 65,58 9,88 Lama 

Amostra  
(testemunho) 

    
 

 

T-01 1,17 56,01 39,22 3,60 Areia Lamosa 

T-02 0,78 63,67 31,19 4,36 Areia Lamosa 

T-03 0,29 69,86 25,30 4,55 Areia Lamosa 

T-04 0,03 82,85 14,37 2,75 Areia 

T-05 0 90,84 8,11 1,05 Areia 

T-06 0,01 56,36 35,79 7,85 Areia Lamosa 

T-07 0,01 44,39 47,11 8,49 Lama Arenosa 

T-08 0,05 15,09 71,77 13,09 Lama 

T-09 0 13,15 72,97 13,88 Lama 

T-10 0 10,8 70,66 18,54 Lama 

T-11 0,05 17,75 69,68 12,52 Lama 

T-12 0 38,63 53,58 7,79 Lama Arenosa 

Fonte: Autora (2016). 
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Observa-se que nas amostras superficiais coletadas ao longo do rio Acaraú há uma 

predominância da fração areia e apenas nas amostras referentes ao estuário as frações silte e 

argila apresentam porcentagens relevantes (ACR-08, ACR-09 e ACR-10). Sendo as primeiras 

majoritariamente classificadas por Shepard como Areia e as últimas como areia lamosa 

(Tabela 12).  

Nas porcentagens referentes às amostras do testemunho, apesar de coletado no 

estuário, ainda nota-se a predominância da fração arenosa na metade das camadas superiores 

(T-01 a T-06).  As frações finas (silte e argila), mesmo estando mais evidentes nas amostras 

do testemunho, só são predominantes na metade das amostras correspondentes às camadas 

mais internas (T-07 a T-12).  Segundo a classificação de Shepard as primeiras amostras são 

classificadas como areia ou areia lamosa e as últimas como lama arenosa ou lama (Tabela 12).  

As diferenças observadas na granulometria dos sedimentos do testemunho sugerem 

que houve uma alteração na dinâmica deposicional dos sedimentos. Ou seja, uma mudança de 

um período de alta energia, onde os sedimentos anteriormente depositados eram mais finos e 

um período de baixa energia em que o sedimento depositado é mais grosso (MIOLA, 2013).   

Na bacia do Acaraú estão construídos alguns dos mais importantes açudes cearenses 

como o Edson Queiroz, Forquilha, Aires de Sousa e o Paulo Sarasate, cuja barragem está 

localizada no limite dos municípios de Varjota e Santa Quitéria, tendo como finalidade a 

perenização e controle das cheias do rio Acaraú, a irrigação, a geração de energia elétrica, a 

piscicultura  e  o  aproveitamento de culturas na área de montante; e os dois perímetros 

irrigados Araras Norte e o Baixo-Acaraú. E ainda existem cerca de 80 passagens molhadas 

(pequenos barramentos) nessa bacia. Portanto, vale ressaltar que a construção de barragens e 

perímetros irrigados altera o mecanismo de erosão-transporte-sedimentação de qualquer 

estuário, diminuindo a vazão, a velocidade do fluxo e a quantidade de material transportado à 

jusante do rio, favorecendo a decantação dos sedimentos de menor granulometria que não 

conseguem chegar à foz (BEZERRA, 2010).  

 

5.3.2 Carbonato de cálcio (CaCO3) 

 

O teor de CaCO3 variou de 0 a 15,56% nas amostras superficiais e nas amostras do 

testemunho variou de 0 a 6,20% (Tabela 13). Porcentagens essas menores que as encontradas 

em outros estudos no estado do Ceará. Miola (2013) encontrou porcentagens de 7,2 a 27,1 em 

amostras de testemunho no rio Coreaú. Aguiar, Gomes e Freire (2008) constataram variação 

de 4,4 a 38,5% em Icapuí. Ambos explicaram as concentrações devido à abundância de algas 
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calcárias das regiões estudadas.  

 

Tabela 13 - Porcentagem de CaCO3 por amostra. 
Amostra 

(superficial) 
CaCO3 (%) Amostra (testemunho) CaCO3 (%) 

ACR-01 5,33 T-01 6,20 

ACR-02 2,22 T-02 4,13 

ACR-03 1,33 T-03 1,24 

ACR-04 0,89 T-04 0,00 

ACR-05 0,89 T-05 0,00 

ACR-06 2,67 T-06 0,00 

ACR-07 3,11 T-07 1,65 

ACR-08 0,00 T-08 2,89 

ACR-09 0,00 T-09 4,55 

ACR-10 15,56 T-10 3,31 

  
T-11 4,55 

  
T-12 2,48 

Fonte: Autora (2016). 
 

5.3.3 Carbono Orgânico (CO) 

 

Os teores de CO para cada amostra estão resumidos na tabela 14. Nos sedimentos 

superficiais, o ponto ACR-10 (estuário) foi o que apresentou maior o teor de CO (1,87%). Já 

o ponto ACR-05 obteve os menores resultados (0,06%) para CO. Nas amostras oriundas do 

testemunho, o teor de CO variou de 0,17 a 2,18%, sendo os maiores valores referentes ao 

ponto T-08e os menores ao ponto T-05.  

 

Tabela 14 - Porcentagem de CO por amostra. 
Amostra 

(superficial) 
CO 
(%) 

Amostra 
(testemunho) 

CO 
(%) 

ACR-01 0,25 T-01 0,90 

ACR-02 0,72 T-02 0,89 

ACR-03 0,26 T-03 0,66 

ACR-04 0,50 T-04 0,39 

ACR-05 0,06 T-05 0,17 

ACR-06 0,49 T-06 1,14 

ACR-07 0,29 T-07 1,64 

ACR-08 0,64 T-08 2,18 

ACR-09 0,80 T-09 1,99 

ACR-10 1,87 T-10 1,78 

  T-11 2,13 

  T-12 1,34 

Fonte: Autora (2016). 
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5.3.4 Ácidos Húmicos (AH) e Ácidos Fúlvicos (AF) 

 

Ácidos húmicos (AH) e Ácidos Fúlvicos (AF) são uma importante fração da matéria 

orgânica dissolvida, pois possuem a capacidade de reter compostos orgânicos hidrofóbicos 

(MANSUY et al., 2001). Alguns estudos já mostram a relação entre a presença da fração dos 

ácidos húmicos e fúlvicos e a sua influência na fotodegradação, destino e estrogenicidade de 

alguns disruptores endócrinos (SILVA et al., 2016; WHIDBEY et al., 2012; LEE et al., 

2011). As porcentagens de carbono na forma de AH ou AH por grama de solo estão 

apresentadas na tabela 15.  

 

Tabela 15 - Porcentagem de carbono na forma de AH e AF por amostra. 
Amostra 

(superficial) 
AH 
(%) 

AF 
 (%) 

Amostra 
(testemunho) 

AH 
(%) 

AF 
(%) 

ACR-01 5,50 5,06 T-01 0,00 17,79 

ACR-02 22,23 0,60 T-02 0,00 0,00 

ACR-03 3,69 3,89 T-03 3,26 13,37 

ACR-04 7,23 9,77 T-04 2,89 25,46 

ACR-05 1,79 2,87 T-05 0,00 0,00 

ACR-06 10,84 8,30 T-06 0,00 21,36 

ACR-07 8,80 9,38 T-07 8,21 19,94 

ACR-08 23,37 16,67 T-08 4,90 14,13 

ACR-09 24,30 17,63 T-09 8,74 35,69 

ACR-10 20,67 46,63 T-10 4,17 29,71 

   T-11 6,78 19,75 

   T-12 8,65 33,61 

Fonte: Autora (2016). 
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5.4  Dependência entre compostos e parâmetros físico-químicos do sedimento 

 

A avaliação simultânea da presença e distribuição de contaminantes orgânicos e 

parâmetros referentes à caracterização sedimentar são de suma importância, pois fornecem 

um diagnóstico mais preciso das condições ambientais da área de estudo.   

O padrão de distribuição geográfico / ambiental dos DEs ao longo do rio Acaraú não 

depende de frações inorgânicas ou orgânicas do sedimento, sugerindo que a sua disposição 

pode está mais influenciada pela proximidade da fonte desses compostos do que por 

parâmetros físico-químicos do sedimento (VENTURINI et al., 2015).  Já para os esteróis, o β-

SITO, ERG e COLESTAN dependem de parâmetros inorgânicos e orgânicos; e apenas o COP 

depende apenas de frações inorgânicas, e ainda outros não dependem de nenhuma fração 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Coeficiente de correlação não linear de Spearman mostrando a dependência dos 
compostos sobre os parâmetros do sedimento. 

Compostos 
Fração Inorgânica Fração Orgânica 

Areia Silte Argila CaCO3 AH AF 

DES 
 

0,17 0,23 0,16 0,25 0,41 

DIE 0,26 
   

0,10 
 

17α-E2 
 

0,39 0,24 0,24 0,40 0,16 

17β-E2 0,14 
    

0,01 

E1 
 

0,61 0,57 0,20 0,55 0,29 

MeEE2 0,10 
  

0,60 
 

0,05 

E3  0,33 0,20 0,29 0,35 0,45 

17α-EE2  0,30 0,14 
 

0,44 0,38 

COP  0,78 0,75 0,27 0,49 0,60 

COL  0,22 0,32 0,40 0,07 0,37 

COLESTAN  0,33 0,28 0,80 0,18 0,19 

ERG  0,38 0,32 0,73 0,22 0,21 

ESTIG  0,64 0,58 0,12 0,49 0,50 

β-SITO  0,83 0,78 
 

0,77 0,52 

Fonte: Autora (2016). 
Legenda: Valores em negrito correspondem a correlações significativas (p<0,05). E valores negativos foram 

retirados da tabela. 
 

A tabela 17 apresenta as correlações existentes entre os parâmetros físico-químicos do 

sedimento e a distribuição dos compostos em amostras do testemunho (tendência de 

contaminação). Dentre os DEs, apenas o E1 apresentou correlação com frações inorgânica e 

orgânica do sedimento e os demais não mostraram correlação significativa com nenhum dos 

parâmetros. Para os esteróis, apenas o β-SITO de relacionou com frações inorgânica e 
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orgânica.  

 

Tabela 17 - Matriz de correlação de Pearson. 

Compostos 
Fração Inorgânica Fração Orgânica 

Areia Silte Argila CaCO3 AH AF 

DES  0,47 0,35 0,52 0,46 0,26 

DIE  0,12 0,18 0,12 0,20  

17α-E2 0,24      

17β-E2 0,45      

E1  0,93 0,81 0,88 0,50 0,55 

MeEE2  0,07    0,13 

E3 0,06     0,03 

17α-EE2 0,15      

COP 0,28      

COL 0,10      

COLESTAN 0,06      

ERG 0,32      

ESTIG 0,05      

β-SITO 
 

0,60 0,29 0,61 0,06 0,17 

Fonte: Autora (2016). 
Legenda: Valores em negrito correspondem a correlações significativas ao nível de 95% (p<0,05). E valores 

negativos foram retirados da tabela. 
 

Alguns estudos têm demonstrado relações entre a distribuição de contaminantes 

orgânicos e parâmetros físico-químicos do sedimento, como fração fina do sedimento (silte e 

argila) e matéria orgânica. Por exemplo, quando contaminantes orgânicos, como HPAs que 

tem Kow similares (3,5 a 6,5) aos esteróis e DEs, mostram tendência de acúmulo em material 

grosseiro, isso pode está relacionado à fraca influência da MO no ambiente. Porém, em 

sedimentos lamosos os contaminantes orgânicos são adsorvidos pela MO encontrada na 

superfície dos sedimentos (ORECCHIO; MANNINO, 2010). Ou ainda quando a porcentagem 

de CO é pequena (<0,2%) a mobilidade de contaminantes hidrofóbicos passa a ser governada 

por frações inorgânicas do sedimento. Contudo, o CO governa essa mobilidade quando há 

uma porcentagem maior (>0,2%), mostrando uma influência mais significativa (GANAYE et 

al., 1997; ABOUL-KASSIM; SIMONEIT, 2001). Contudo, não há consenso sobre a 

influência do tamanho do grão ou da fração orgânica sobre contaminantes orgânicos, 

principalmente em ambiente complexos (OLIVEIRA et al., 2016). Vários estudos apresentam 

resultados similares, em que compostos orgânicos não apresentam dependência com alguns 

parâmetros do sedimento (CARREIRA et al., 2016; ALSALAHI et al.,  2015; ABREU-

MOTA et al., 2014).  
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6 CONCLUSÕES 

 

A concentração do coprostanol variou entre 6 e 124,09 ng/g. Para as razões entre 

compostos estruturalmente relacionados (coprostanol, colesterol e colestanol) apenas as 

amostras ACR-06 e ACR-07 foram classificadas como não contaminadas. A análise de 

componente principal mostrou fontes mistas (naturais e antrópicas) de esteróis para alguns 

pontos na área de estudo. Os resultados referentes ao testemunho mostraram que há um 

incremento recente de esteróis, inclusive de fonte antrópica, no estuário do rio Acaraú. A 

partir dos resultados, conclui-se que há uma contaminação fecal incipiente na área de estudo. 

Contudo, é preciso atenção para o caso do rio Acaraú quanto contaminação fecal, pois a área 

de estudo apresenta um crescimento demográfico significante junto ao precário serviço de 

esgotamento sanitário urbano.  

Os DEs naturais 17α-E2, 17β-E2, E1 e E3 apesar de serem produzidos e excretados 

em larga quantidade por humanos e animais foram os menos representativos na área de 

estudo, podendo está associados à degradação microbiana. Os DEs sintéticos DES, MeEE2 e 

o 17α-EE2 foram os mais representativos no rio Acaraú. Os resultados sugerem que a 

disposição dos DEs na área de estudo possa estar relacionada com entradas referentes ao 

lançamento de esgoto no ambiente, como também pela contribuição de atividades como 

agricultura, piscicultura e carcinicultura. Como baixíssimas concentrações de DEs já podem 

afetar organismos aquáticos, a situação da área de estudo é preocupante em virtude das 

concentrações encontradas ao longo do rio Acaraú e das comparações com outros ambientes. 

Os resultados indicam que já existe uma ação antrópica que pode causar impactos 

negativos na área de estudo, o que justifica o estabelecimento de políticas públicas e 

programas de monitoramento nesta região. Como esse corpo hídrico encontra-se em uma área 

com déficit hídrico, é de suma importância a manutenção desse ambiente aquático, reduzindo 

o impacto antrópico para manter a saúde desta região e das comunidades que dela dependem. 
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