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RESUMO – Os desreguladores endócrinos (DE) são micropoluentes que mesmo em baixas concentrações 

podem causar impactos principalmente à saúde humana e ao ambiente aquático. Por essa razão, muitos 

estudos vêm abordando esse tema com a finalidade de identificar esses compostos e quantificá-los. No 

Brasil, essas substâncias estão sendo encontradas em várias matrizes, destacando-se as águas superficiais, 

as quais deveriam ser protegidas.  Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo implementar um 

método para determinação de atividade estrogênica, através do ensaio in vitro Yeast Estrogen Screen (YES), 

no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como forma 

de avaliar o método, amostras de água do Ribeirão Espírito Santo, Juiz de Fora- MG foram coletadas para 

avaliar a atividade estrogênica das mesmas. Devido à elevada sensibilidade do ensaio, sua implementação 

é laboriosa e exige muita meticulosidade. Após adaptações e alterações no procedimento o ensaio foi 

implementado com sucesso no LAQUA, sendo então possível avaliar a estrogenicidade das amostras do 

Ribeirão Espírito Santo, as quais quando concentradas com volumes mais elevados, apresentaram atividade 

estrogênica, tornando importante o seu contínuo monitoramento por se tratar de um importante manancial 

para a cidade de Juiz de Fora.  

 

INTRODUÇÃO  

Estudos de micropoluentes têm crescido nos últimos anos devido aos impactos causados por estes, 

mesmo em baixas concentrações, à saúde humana e ao ambiente aquático (OLIVEIRA et al., 2016). Como 

exemplo, podem- se citar os desreguladores endócrinos (DE), os quais englobam diversas classes, como os 

estrogênios naturais e sintéticos, fármacos, agrotóxicos e surfactantes. Esses são capazes de ocasionar 

alterações no organismo de animais de sangue quente devido às semelhanças dos DE com os compostos 

que atuam no sistema endócrino (ADEEL et al., 2017). Dentre esses efeitos têm-se a interferência na 

reprodução; a redução da quantidade de esperma; maior incidência de doenças cardiovasculares; o aumento 

do risco de câncer; a perturbação do sistema nervoso e imunológico (USEPA, 2017; PIMENTEL et al., 

2016).  

 Esses compostos estão presentes em diversos corpos d’água (PARASO et al., 2017; BARBOSA et al., 

2016), devido à remoção ineficiente em estações de tratamento de esgoto (ETE), à lançamentos de esgotos 

não tratados e à poluição difusa (FISCHER, 2013). Dessa forma, a comunidade aquática pode ser afetada, 

além da possível contaminação de fontes de abastecimento de água, demostrando a necessidade de remoção 

desses compostos em estações de tratamento de esgoto e estações de tratamento de água (ETA) (DANIEL 

& LIMA, 2014).  
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Outro problema inerente aos DE é que a sua identificação e quantificação são laboriosas. Assim, suas 

análises possuem elevado custo e alta sensibilidade, exigindo diversos cuidados e tornando esse 

procedimento oneroso (SILVA, 2013). Ademais, não se dispõe de diretrizes ou regulamentações que 

estabeleçam limites de lançamento para essas substâncias. 

Existem diversos métodos para detectar e quantificar substâncias que causam atividade estrogênica em 

matrizes ambientais, ou seja, substâncias as quais têm mecanismos de ação por meio de receptores 

hormonais (BILA, 2005). Ainda segundo a autora, pode-se citar os métodos in vitro e in vivo, sendo este 

último fundamental para caracterização dos efeitos biológicos potenciais dos desreguladores endócrinos 

presentes no meio ambiente. As análises químicas também são importantes para identificação e 

quantificação, mas não determinam a atividade biológica das substâncias que possuem natureza química 

desconhecida (BILA, 2005). 

Entre os testes in vitro, destaca-se o ensaio Yeast Estrogen Screen (YES), que possui como vantagens 

o baixo limite de detecção, na ordem de 2 ng.L-1 para o 17β-estradiol (E2); possibilidade de analisar elevada 

quantidade de amostras em ampla faixa de concentrações, uma vez que é realizado em microplacas de 96 

poços; possibilidade de visualização do resultado a olho nu devido à uma mudança na coloração do meio 

de amarelo para vermelho após 72 horas; altas especificidade, reprodutibilidade e rapidez do ensaio; e além 

disso, o ensaio apresenta efeito sinérgico, ou seja, apresenta o resultado de atividade estrogênica 

considerando todos os compostos que a causam, assim como ocorre no ambiente (ROUTLEDGE E 

SUMPTER, 1996). Apesar de suas vantagens, o ensaio devido à sua elevada sensibilidade, é de difícil 

implementação, como relatado por Fischer (2013), que não realizou a implementação satisfatoriamente no 

Laboratório de Tratamento Avançado e Reuso de Água.  

A pesquisa sobre desreguladores endócrinos já ocorre no Brasil e evidencia a contaminação das águas 

com esses compostos em mananciais superficiais de São Paulo e na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Para os hormônios estrona (E1), 17β-estradiol, estriol (E3) e 17-α-etinilestradiol (EE2), por 

exemplo, as medianas das concentrações encontradas no Brasil são de 36,3 ng.L-1; 37,4 ng.L-1; 5,01 ng.L-1 

e 59 ng.L-1, respectivamente (RESENDE et al., 2017), mostrando necessária a detecção e a quantificação 

de desreguladores endócrinos no ambiente.  

Na cidade de Juiz de Fora, o Ribeirão Espírito Santo destaca-se, pois, além de apresentar usos múltiplos, 

sua principal utilização é a captação para o abastecimento de água através da Estação de Tratamento de 

Água Walfrido Machado Mendonça, abastecendo aproximadamente 40% da população (JUIZ DE FORA, 

2013).  

 

OBJETIVO  

Tendo em vista esse cenário, o objetivo do estudo é realizar a implementação do ensaio YES no 

Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora utilizando-o para realizar o monitoramento da atividade estrogênica do Ribeirão Espírito Santo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO YES NO LAQUA 

O ensaio YES é uma análise in vitro a qual utiliza uma linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae. 

Esta levedura na presença de estrogênios, produz a enzima β-galactosidase, a qual atua metabolizando o 

clorofenol vermelho-β-D-galactopiranosida (CPRG) adicionado ao meio. Assim, ocorre a mudança de 

coloração do meio de amarelo para vermelho na presença de compostos com atividade estrogênica (SILVA, 

2015).   

A metodologia foi adotada de Routledger & Sumpter (1996), com adaptações realizadas por Bila (2005). 

Afim de evitar contaminações e falsos positivos, os materiais foram limpos primeiramente com água da 

torneira, seguido de banho em ácido nítrico 20% durante 24 horas, enxágue com água deionizada e por fim 

rinsados em etanol absoluto (Bila, 2005). Com o mesmo propósito, os reagentes utilizados foram exclusivos 

para a realização do teste e todos possuem alto índice de pureza.  
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As soluções utilizadas no ensaio foram preparadas em capela de fluxo laminar de acordo com a 

metodologia descrita por Routledger & Sumpter (1996), e após a esterilização das mesmas através de 

autoclave ou filtração em membranas de 0,22 µm, de acordo com o recomendado para cada solução, estas 

foram seladas com Parafilm®
. Também foi preparada uma solução padrão de E2 em etanol absoluto com 

concentração igual a 54,48 mg.L-1, para posterior preparo da solução da curva padrão do ensaio com 

concentração igual a 54,48 µg.L-1. Todas as soluções foram preparadas utilizando balança de alta precisão.  

Os ensaios foram realizados em placas de 96 poços e todas as amostras são analisadas em duplicata, 

intercaladas com fileiras de branco as quais continham apenas etanol e meio de analise, composto por 25 

mL de meio de cultivo, 25 µL da levedura e 200 µL de CPRG (10 mg.mL-1 em etanol absoluto). As diluições 

seriais 1:2 em etanol absoluto ou água, dependendo do solvente utilizado na matriz analisada, foram 

realizadas em uma placa de diluição e, após essa etapa, 10 µL são transferidos para a placa de análise. Se o 

solvente utilizado for o etanol, esse volume é evaporado e, em seguida, são adicionados 200 µL de meio de 

análise em cada poço. Caso o solvente seja a água, são adicionados 190 µL de meio de análise, e, dessa 

maneira, cada poço da placa de ensaio contém 200 µL como volume final.  

Ao término desse processo as placas foram seladas e agitadas em um agitador orbital (Vórtex Mixer, 

marca Labnet e modelo VX-200), ajustado a 100 rpm durante 2 minutos. Posteriormente, estas ficaram 

encubadas a 32°C em uma estufa por 72 horas e foram submetidas à uma leitura por espectrofotometria 

através de uma leitora de placas (Marca Thermo Scientific, Modelo Multiskan FC) nos comprimentos de 

onda de 539 e 620 nm. Esses dados são empregados, a partir de ajuste sigmoidal utilizando o Software 

Oringin® 6.0, para calcular o valor da atividade estrogênica, dado em equivalente de estradiol (EQ-E2).  

Por causa das dificuldades de implementação do ensaio, fato associado à possível contaminação da 

levedura com outros microorganismos, foi realizado um procedimento de isolamento da levedura, de acordo 

com protocolo elaborado pela professora Dra. Daniele Maia Bila da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), sob a coorientação da microbiologista Dra. Iara Furtado Santiago.  

Os testes foram iniciados com o descongelamento da levedura cedida pela UERJ e com o inóculo da 

levedura, cedida pela professora Dra. Ann H. Mounteer da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As 

amostras de leveduras foram dispostas em placas de petri com o meio contendo CPRG e em placas contendo 

CPRG e E2, para a possível revelação da levedura desejada, S. cerevisiae, visto que o meio CPRG é um 

meio seletivo que apresenta a coloração amarela quando não há contato com estrogênios e coloração rosa 

quando há. Todos os materiais utilizados no ensaio foram devidamente autoclavados e limpos, sendo 

reutilizados quando possível ou descartados.  

EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA  

Após consolidada a implementação do ensaio YES, foi implementado também o procedimento de 

extração em fase sólida (SPE) no LAQUA, com o objetivo de concentrar as substâncias estrogênicas 

presentes nas amostras, no qual seguiu-se o procedimento de Pereira (2011), com adaptações. Foram 

utilizados cartuchos C18 ODS SampliQ (500 mg, 6 mL) da marca Agilent® e Manifold, também da marca 

Agilent®, com 20 posições funcionando sob pressão de vácuo de uma bomba.  

O condicionamento dos cartuchos foi realizado através da passagem de 6 mL de hexano, 2 mL de 

acetona, 6 mL de metanol e 10 mL de água deionizada ajustada com pH 3, nessa ordem. Ao término dessa 

etapa, foi realizada a passagem da amostra. O volume utilizado nessa etapa depende de qual fator de 

concentração será utilizado para cada amostra. No estudo realizado no Ribeirão Espírito Santo foram 

testados os volumes de 300 mL, para a primeira coleta e 1000 mL para a segunda coleta. Após a passagem 

da amostra, ocorreu a secagem do cartucho sob pressão de vácuo durante 10 minutos. Logo após, ocorreu 

a eluição do analito em 4 mL de acetona, para que este fosse posteriormente evaporado em fluxo de gás 

nitrogênio. No momento do ensaio, houve a ressuspensão da amostra em 1 mL de etanol absoluto, 

concentrando as amostras analisadas em 300 e 1000 vezes, respectivamente.  

De modo a verificar quaisquer contaminações durante a extração e na realização do ensaio YES, 

seguindo o mesmo procedimento, foi analisado um “branco”, no qual a amostra foi substituída por 1000 

mL de água deionizada, buscando a validação dos resultados obtidos no experimento.  
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ÁREA EXPERIMENTAL E PROCEDIMENTOS DE COLETA 

A detecção da atividade estrogênica no Ribeirão Espírito Santo foi avaliada após a padronização do 

ensaio de YES e da padronização da extração em fase sólida de amostras líquidas. O Ribeirão Espírito 

Santo é enquadrado como rio de classe 1 de sua nascente até a ETA Walfrido Machado Mendonça e como 

classe 2 após sua captação até desaguar no Rio Paraibuna pela margem direita, dessa forma fazendo parte 

da bacia do Rio Paraíba do Sul. Seu principal uso é o abastecimento de água da cidade de Juiz de Fora- MG 

pela ETA Walfrido Machado Mendonça, mas suas águas também são largamente utilizadas por indústrias 

e em menor escala para irrigação (JUIZ DE FORA, 2013; MINAS GERAIS, 1996).  

Foram selecionados três pontos de coleta na extensão deste ribeirão, sendo que o ponto 1 tem como 

característica uma área essencialmente rural, o ponto 2 localiza-se à jusante do ponto de captação para água 

de abastecimento e o ponto 3 à jusante do lançamento de efluentes do Distrito Industrial da cidade (Figura 

1). A primeira coleta foi realizada no dia 05/07/17 e a segunda coleta realizada no dia 28/02/18.  

Todas as coletas foram realizadas em frascos de vidro com capacidade de 1 litro previamente limpos, 

afim de eliminar possíveis contaminações e mantidas a 4ºC. Após as coletas, as amostras foram filtradas 

afim de evitar sobrecarga dos cartuchos do SPE com os sólidos suspensos e, então, submetidas ao processo 

de extração em fase sólida.  

 Para cada uma das amostras obtidas da primeira coleta, foi extraído um volume igual a 300 mL, 

fazendo com que o fator de concentração fosse igual a 300 vezes. Já na segunda coleta, foi extraído um 

volume igual a 1000 mL, com fator de concentração igual a 1000 vezes.  

Figura 1: Pontos de amostragem no ribeirão Espírito Santo destacando as principais características da região.  

Fonte: Silva et al. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO YES NO LAQUA 

Os primeiros resultados obtidos não foram satisfatórios comprovando a alta sensibilidade do ensaio. 

Para a realização dos primeiros ensaios todas as soluções utilizadas no ensaio foram preparadas em água 

deionizada. 

Os resultados obtidos nos primeiros ensaios YES são apresentados na Tabela 1, identificando a data dos 

mesmos, os procedimentos adotados, os resultados obtidos e as hipóteses levantadas. As imagens dos 

ensaios são apresentadas na Figura 2. 
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Ensaios Procedimentos Resultado Hipóteses 

Primeiro ensaio 

(20/09/2016) 

(Figura 2.1) 

As soluções utilizadas no 

ensaio foram preparadas em 

água deionizada e a levedura 

utilizada foi trazida do 

Laboratório de Ecotoxicologia 

da UFV. 

A placa inteira 

apresentou mudança na 

coloração, indicando 

que houve 

contaminação. (Figura 

2.1) 

Essa situação foi associada à 

possível erro de pipetagem, 

no procedimento de lavagem 

de vidrarias ou às soluções 

utilizadas no ensaio. 

Segundo ensaio 

(30/09/2016) 

(Figura 2.2) 

 

As vidrarias passaram a ser 

limpas com água de torneira, 

lavadas com extran, 

enxaguadas com água de 

torneira, deixadas em banho 

ácido (ácido nítrico 20%) por 

24 horas, enxaguadas com 

água deionizada e rinsadas 

com etanol absoluto. 

As linhas referentes à 

amostra de 1 µg L-1 (E e 

G) apresentaram 

resultados 

aparentemente 

satisfatórios, mas as 

linhas das curvas não 

apresentaram coloração 

característica. (Figura 

2.2) 

Hipótese levantada de que a 

solução da curva ou a 

solução de meio de análise 

possuía algum composto 

tóxico para as leveduras ou 

que a levedura apresentava 

contaminação.  

Terceiro ensaio 

(07/10/2016) 

(Figura 2.3) 

 

A solução padrão de E2 foi 

refeita no Laboratório de 

Ecologia Aquática da UFJF e 

durante a realização dos 

ensaios o etanol foi deixado 

evaporar por 15 minutos. 

 

Após 72 horas a placa 

inteira não apresentou 

modificação de cor. 

(Figura 2.3) 

 

Hipótese reforçada de que a 

levedura apresentava- se 

contaminada ou que a 

solução de hormônio 

utilizada apresentava 

problemas. 

Quarto ensaio 

(11/10/2016) 

(Figura 2.4) 

Afim de identificar se o 

problema estava relacionado 

ao hormônio utilizado, foi 

realizado um ensaio utilizando 

uma amostra de efluente. 

Mesmo assim a amostra 

não obteve a coloração 

esperada e a placa 

inteira não apresentou 

modificação da cor. 

(Figura 2.4) 

Descartou-se a possibilidade 

de alteração no padrão de 

hormônio utilizado e a 

hipótese de que a levedura 

apresentava contaminação 

devido à alta quantidade de 

repiques foi reforçada. 

Quinto ensaio 

(14/10/2016) 

(Figura 2.5) 

Uma amostra de levedura mais 

antiga foi descongelada de 

acordo com o procedimento de 

Routledger & Sumpter (1996) 

para a realização do ensaio. 

Percebeu-se que a placa 

voltou a apresentar 

coloração rosa. (Figura 

2.5) 

A hipótese de que a levedura 

havia sido contaminada foi 

reforçada. Além disso, os 

brancos apresentaram 

coloração rosa indicando 

contaminação das soluções. 

Sexto ensaio 

(21/10/2016) 

(Figura 2.6) 

 

Nova amostra da levedura 

utilizada no ensaio foi obtida 

no Laboratório de 

Ecotoxicologia Aquática da 

UFV. Além disso, a centrífuga 

do Laboratório de Ecologia e 

Biologia Molecular de 

Microorganismos 

(LEBIOMM) da UFJF foi 

disponibilizada, permitindo a 

manutenção da linhagem. As 

soluções foram refeitas 

utilizando água destilada. 

A placa apresentou 

contaminação, mas as 

curvas apresentaram 

coloração mais intensa. 

A linha G era composta 

por um efluente 

sintético. Apesar de não 

ser possível calcular a 

concentração de 

atividade estrogênica, 

percebe-se que esse 

efluente foi tóxico para 

a levedura. (Figura 2.6) 

Como todas as soluções já 

haviam sido refeitas com os 

devidos cuidados para evitar 

contaminações, suspeitou-se 

que o extran poderia estar 

causando atividade 

estrogênica e, por esse 

motivo, o procedimento de 

limpeza foi alterado. 

Tabela 1: Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continua) 
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Sétimo ensaio 

(01/11/2016) 

(Figura 2.7) 

 

 

Vidrarias passaram a ser 

limpas com água da torneira, 

deixadas em banho ácido 

(ácido nítrico 20%) por 24 

horas, enxaguadas com água 

deionizada e posteriormente 

risadas em etanol. Porém, no 

dia do ensaio a levedura não 

apresentou crescimento dentro 

da faixa ótima de leitura de 

absorbância a 620 nm (de 0,8 

a 1,0). 

Após 72 horas toda a placa 

apresentou coloração 

amarela. (Figura 2.7) 

Esse resultando indicou 

problemas com o crescimento da 

levedura. 

Demais ensaios 

A partir disso, o procedimento 

realizado no oitavo ensaio foi 

repetido. Porém, a levedura 

apresentou crescimento abaixo 

do esperado, constantemente. 

Os ensaios 

apresentaram mudança 

de cor, mas com 

intensidades menores 

do que as esperadas 

(Figura 2.9). 

As hipóteses levantadas 

foram de que havia 

problemas no protocolo de 

manutenção da levedura ou 

algum reagente que compõe 

o meio de cultivo apresentava 

problema. 

 
Figura 2: Imagens dos ensaios YES realizados no LAQUA após diferentes procedimentos descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continuação) 
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Tendo em vista os resultados preliminares, para eliminar quaisquer problemas relacionados à 

contaminação da levedura, foi realizado satisfatoriamente o procedimento de isolamento (Figura 3) no qual 

foi possível confirmar a contaminação com outros micro-organismos dos isolados que estavam sendo 

utilizados nos primeiros ensaios de YES. A contaminação destes isolados podem estar relacionadas à 

manipulação inadequada das leveduras ou à forma de preservação dos isolados. Ao se preservar as 

leveduras em baixas temperaturas se utiliza do glicerol como crioprotetor, e este quando em altas 

concentrações pode ser tóxico para os micro-organismos.  

Após diversos ensaios realizados com a levedura isolada, o crescimento ainda assim continuou 

comprometido, sendo este abaixo do esperado para a quantificação da resposta do ensaio, a lenta 

multiplicação celular, confirmada pela medida da densidade óptica (DO) no espectrofotômetro. O lento 

crescimento celular levantou a hipótese de que a utilização de alguns reagentes poderia estar afetando o 

crescimento das leveduras. Dessa maneira, foi providenciada a substituição de todos os reagentes, e, após 

modificação dos mesmos, o ensaio YES apresentou resultado satisfatório, sendo concluída a implementação 

do ensaio no LAQUA (Figura 4). 

 

 Figura 3: Procedimento de isolamento da levedura 

utilizada no ensaio YES. 

     Figura 4: Ensaio YES satisfatoriamente 

implementado no LAQUA, sendo “C” a curva e “1” 

uma amostra. 
  

  
 

ESTROGENICIDADE DAS AMOSTRAS DO RIBEIRÃO ESPÍRITO SANTO 

Na primeira coleta do Ribeirão Espírito Santo, foi feita a extração de 300 mL de amostra de cada ponto, 

de acordo com metodologia descrita anteriormente por Pereira (2011), com adaptações. O ensaio YES 

realizado após a extração não detectou atividade estrogênica em nenhum dos pontos analisados. Estes 

resultados foram associados à passagem de volume inferior à 1000 mL, valor encontrado na literatura para 

fontes pouco contaminadas como o ribeirão em questão. Este volume é recomendado uma vez que se torna 

necessária a maior concentração de amostras para que, em caso de atividade estrogênica, esta fique dentro 

do limite de detecção (PARASO et al., 2017; CHEN et al., 2007; SILVA 2013). 

Na segunda coleta, foi executada a hipótese de extração de 1000 mL, deste modo concentrando as 

amostras em aproximadamente 3,3 vezes mais do que na coleta anterior. Os resultados desse ensaio 

aparentemente não apresentaram atividade, mas após a leitura das placas e feitos os respectivos cálculos, 

foram encontradas atividade estrogênica nos três pontos avaliados. Além disso, foi realizado o ensaio YES 

para uma amostra de água deionizada, também concentrada 1000 vezes, afim de verificar a autenticidade 

do ensaio não devendo constatar nenhuma atividade estrogênica, como de fato ocorreu, validando o ensaio 

(Figura 5). 

É possível observar que a amostra que continha apenas água deionizada não apresentou atividade 

estrogênica, uma vez que os valores obtidos não foram superiores aos valores obtidos nas fileiras em branco 

em nenhum ponto. Dessa maneira, tanto o procedimento de extração em fase sólida, como o procedimento 

do ensaio YES foram validados, ressaltando que não houve contaminação durante essas etapas. Nas demais 

amostras, entretanto, houve identificação da atividade estrogênica, essas com valores iguais a 0,53 ng.L-1   

EQ-E2; 21,26 ng.L-1 EQ-E2 e 6,61 ng.L-1 EQ-E2, para os pontos 1, 2 e 3 respectivamente. Destaca- se que 

o limite de detecção do ensaio YES é na ordem de ng.L-1, variando com algumas condições, principalmente 
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com o número inicial de células de levedura e o crescimento desta nas 72h de ensaio. Em outros ensaios 

realizados no LAQUA, o limite encontrado já foi de 0,2 ng.L-1. 

 

Figura 5: Leitura de absorbância obtida para as 4 amostras avaliadas no ensaio YES. 

 

A maior estrogenicidade foi encontrada no ponto 2, resultado possivelmente atribuído à lançamentos de 

efluentes domésticos que ocorrem nesse local. O segundo maior valor de estrogenicidade foi no ponto 3, 

área próxima à lançamentos de efluentes industriais, os quais podem conter muitos componentes químicos 

que possuem essa característica.  Por último, o ponto 1 com atividades rurais também apresentou atividade 

estrogênica, e esta pode estar associada à agrotóxicos ou devido a poluição difusa de uma extensa área 

utilizada para agropecuária, por exemplo. 

Os estrogênios naturais, como E1 e E2, são diariamente excretados na urina humana e de animais de 

sangue quente. Outro exemplo de estrogênios naturais são os denominados fitoestrogênios, produzidos por 

plantas e comumente encontrados em produtos de origem animal e vegetal (FERREIRA, 2008). Além disso, 

diversas substâncias químicas estão presentes simultaneamente nos efluentes domésticos e industriais, 

citando como exemplo o Bisfenol A, o qual é utilizado em revestimentos de latas de alimentos e o 4-n-

nonilfenol, surfactante amplamente utilizado (BILA & DEZOTTI, 2007). A agricultura com uso de diversos 

agrotóxicos como pesticidas, fungicidas e algicidas também contribui para aumentar a atividade estrogênica 

em corpos d’água (Oliveira et al., 2013).  

Percebe-se, portanto, a importância do monitoramento do Ribeirão Espírito Santo por este ser ponto de 

captação de água para abastecimento humano, sendo importante avaliar como a presença destes compostos 

que causam atividade estrogênica irão variar de acordo com a sazonalidade e o uso e ocupação do solo.  

 

CONCLUSÕES 

Apesar das dificuldades identificadas, a implementação do ensaio YES foi realizada com sucesso no 

LAQUA. Os primeiros resultados, que não foram satisfatórios, comprovam a meticulosidade e os preparos 

necessários na hora da realização do mesmo. Nesse contexto, todos os materiais devem ser bem limpos e 

de uso exclusivo, inclusive durante o repique e preservação da levedura, para que esta cresça na faixa ótima 

e não seja contaminada por outros microrganismos; os reagentes devem ser novos e as soluções após 
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autoclavadas ou filtradas (de acordo com o protocolo de cada uma) só devem ser abertas dentro do fluxo 

laminar.  

Através desta importante ferramenta foi possível avaliar preliminarmente a atividade estrogênica do 

Ribeirão Espírito Santo. A primeira coleta não apresentou estrogenicidade em nenhum ponto devido, 

possivelmente, ao baixo fator de concentração das amostras utilizadas. Assim, ao aumentar esse valor para 

1000 vezes, foi possível sua detecção nos três pontos avaliados. Esse resultado, apesar de preliminar, indica 

a importância do seu monitoramento, aliado a sazonalidade e uso e ocupação do solo.  
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