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RESUMO 
 

O desregulador endócrino 17α-etinilestradiol (EE2), presente nos anticoncepcionais femininos, após 

consumido é eliminado pela urina e vai para o efluente. Os sistemas convencionais de tratamento não 

conseguem removê-lo de forma adequada e são então dispostos nos corpos receptores, onde são 

capazes de mimetizar, antagonizar ou alterar de forma negativa os níveis de esteroides de vários 

organismos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial do uso do solo vegetado com 

bambu barriga de Buda (Bambusa tuldoides cv. ventricosa) para a remoção do EE2 do efluente. Para 

tanto, foram aplicados 760 mL de efluente sanitário contendo concentrações de 2 mg/L; 2,5 mg/L; 3 

mg/L e 3,5 mg/L de EE2, em vasos plásticos de 10 litros de capacidade volumétrica, plantados com 

o bambu. O líquido drenado de cada vaso foi coletado, medido e submetido a análise de determinação 

da concentração de EE2. Calcularam-se as eficiências de remoção da quantidade absoluta de EE2 

(concentração vezes volume) e compararam-se os tratamentos. A eficiência na remoção de EE2 foi 

de 80,22%; 87,44%; 89,65% e 95,33%, respectivamente, para o efluente aplicado nas concentrações 

de 2 mg/L; 2,5 mg/L; 3 mg/L e 3,5 mg/L de EE2. A eficiência de remoção do EE2 pelo solo vegetado 

com bambu cresceu com a concentração de hormônio aplicada, sendo parte deste hormônio absorvido 

pela planta, devido a capacidade do EE2 mimetizar outros hormônios, e outra parte adsorvida no solo 

que atuou como filtro. 

Palavras-chave: Fitorremediação. Zona de raízes. Filtração rápida. Tratamento de efluentes. 
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ABSTRACT 

The endocrine disrupting compound 17 α-ethinylestradiol (EE2), present in female contraceptives, 

after consumption, is eliminated by urine and goes into the sewer system. Conventional sewage 

treatment methods cannot properly remove such chemical which is then carried into the receiving 

bodies, where they are capable of mimicking, antagonizing or negatively altering steroids levels of 

various aquatic organisms. The purpose of this study was to evaluate the usage potential of soil 

covered with Buddhas's Belly bamboo (Bambusa tuldoides cv. ventricosa) in removing EE2 from 

sewage. For this, 760 mL of sanitary sewage containing 2 mg EE2/L; 2.5 mg EE2/L; 3 mg EE2/L and 

3.5 mg EE2/L, were applied in 10L plastic pots, with grown Buddha's Belly bamboo plants. The 

drained fluid from each pot was collected, measured and subjected to EE2 concentration analysis. 

The efficiency of EE2 load (concentration times volume) removal was calculated and the treatments 

were compared. The efficiency of EE2 removal was 80.22%; 87.44%; 89.65% and 95.33% 

respectively for sewage with EE2 concentrations of 2 mg/L; 2.5 mg/L; 3 mg/L and 3.5 mg/L. The 

efficiency of EE2 removal by soil covered with bamboo increased as the concentration of hormone 

increased. 

 

KEYWORDS: Phytoremediation. Root zone. Rapid filtration. Sewage Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo globalizado atual em que as mulheres avançam e participam cada dia mais no mercado de 

trabalho, antigas prioridades das mulheres, como casa e filhos, são somadas a novas prioridades que 

envolvem, principalmente, a sua conquista no mundo do trabalho. Dessa forma, pessoas, 

principalmente mulheres, em busca de sua própria carreira em um mercado cada vez mais 

competitivo, fazem uso de medicamentos para auxiliá-las no seu dia-a-dia. Dentre estes 

medicamentos tem-se vitaminas, cosméticos e anticoncepcionais hormonais, sendo que estes últimos 

as auxiliam no controle e regulação no seu ciclo menstrual assim como desfavorecem a gravidez, que 

muitas vezes, é considerado um fator de impedimento de carreiras profissionais. 

De acordo com o Ministério da Saúde (1999), os anticoncepcionais hormonais orais, também 

chamados de pílulas anticoncepcionais, são esteroides. Esteroides são lipídeos que não possuem 

ácidos graxos em sua estrutura, utilizados isoladamente ou em associação com outros esteroides ou 

hormônios com a finalidade básica de impedir a concepção (gravidez). 

O Etinilestradiol – EE2 ou 17α-etinilestradiol é considerado um dos principais estrogênios sintéticos, 

utilizados em várias pílulas anticoncepcionais. É também um dos desreguladores endócrinos de maior 

relevância encontrado no ambiente aquático, devido ao fato de ser bastante resistente à biodegradação 

e possuir alta atividade estrogênica (FERREIRA, 2008). Possui meia-vida curta no organismo 

humano, entre 4 a 6 dias, porém possuem caráter de persistência por serem introduzidos 

continuamente no meio ambiente chegando a ter meia-vida em torno de 17 dias em ambiente aquático 

(REIS FILHO, ARAÚJO e VIEIRA, 2006). Após sua ingestão, este hormônio é parcialmente 

eliminado pela urina e segue, juntamente com outros elementos e compostos, para uma Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE) ou diretamente para o curso hídrico.  

De acordo com Frye et al. (2012), o etinilestradiol, assim como outros desreguladores endócrinos, é 

capaz de mimetizar, antagonizar ou alterar de forma endógena os níveis de esteroides em um 

organismo, além de que, podem ainda alterar negativamente comportamentos associados à 

reprodução da biota aquática ou em contato com a água. 

O EE2 já foi detectado em efluentes tratados em diversos países. Na Alemanha foi detectado a uma 

concentração de 1,4 ng.L-1 (TERNES et al., 1999), na Itália em concentração de 3,0 ng.L-1 (BARONTI 

et al., 2000), na Noruega, Suécia, Finlândia, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, França, Suíça em 

concentração de 1,1 ng.L-1 (JONHSON et al., 2005) e no Reino Unido a uma concentração de 7,0 

ng.L-1 (DESBROW et al., 1998). 
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Ternes et al. (1999) também detectaram o EE2 em efluentes tratados no Brasil, a uma concentração 

de 6,0 ng.L-1. Estes estudos, que avaliaram o potencial de remoção deste hormônio por sistemas 

convencionais, que utilizam lagoas de estabilização para o tratamento de efluentes, indicam que esse 

hormônio é persistente, de difícil biodegradação, não sendo removido por processos convencionais 

de tratamento de efluentes, sendo assim, dispostos no meio aquático dos corpos receptores. 

As ETEs convencionais são projetadas para reduzir a matéria orgânica (demanda bioquímica de 

oxigênio – DBO), nutrientes e patógenos existentes nos efluentes, porém não objetivam 

especificamente a remoção de desreguladores endócrinos. Dessa forma, a remoção destes compostos, 

quando ocorre, acontece de forma fortuita e inerente ao próprio processo de tratamento (USEPA, 

2009). 

Por outro lado, no Brasil conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS, 2015), aproximadamente 49,7% dos municípios brasileiros não possuem qualquer tratamento 

para seus efluentes domésticos, lançando-os diretamente nos corpos hídricos. Dessa forma, visto o 

alto potencial poluidor desses efluentes, em sua maioria, contaminados com EE2, faz-se necessário o 

desenvolvimento de tecnologias eficientes, de baixo custo e adaptáveis à realidade precária dos 

municípios brasileiros, notadamente aqueles que possuem menos que 20.000 habitantes (TONETTI 

et al., 2004). Dentre as alternativas de baixo custo está o uso de espécies vegetais para redução e 

tratamento de efluentes (ALMEIDA, 2005; ALMEIDA et al., 2007), dentre elas, os bambus (De VOS, 

2004). O bambu é uma planta milenarmente conhecida pela diversidade dos seus usos, que se 

estendem do artesanato à grande indústria. 

O emprego do bambu em sistemas de tratamento de efluentes por zona de raízes representa, além do 

benefício ambiental, promove um ganho extra, dado a possibilidade de seu uso, tanto ornamental, 

como artesanal e industrial (SANTANA, et al. 2016). Desta forma, tem-se a conversão de um passivo 

ambiental em um ativo de valor econômico e social.  

Os sistemas de tratamento de efluentes por zona de raízes, conforme Matos et al. (2010) retrata em 

seu trabalho, são sistemas projetados para utilizar plantas cultivadas em um ou mais substratos, onde, 

sob condições naturais e ambientalmente adequadas, ocorrem processos físicos, químicos e 

biológicos de tratamento de efluentes. Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar a remoção 

do EE2 do efluente sanitário, em um sistema de tratamento do tipo zona de raízes, com solo vegetado 

com plantas de bambu Barriga de Buda (Bambusa tuldoides cv. ventricosa Munro). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1   Estrogênios sintéticos, sua presença nas águas e consequências 

A contracepção é uma técnica extremamente popularizada entre as mulheres. Segundo Okkerman, 

Groshart e Pijnenburg (2001), mais de 100 milhões de usuárias se utilizam deste meio para prevenir 

a gravidez ou simplesmente para regular seus hormônios. O Etinilestradiol (EE2) é um dos hormônios 

sintéticos mais utilizados para a produção de fármacos anticoncepcionais (FERNANDES et al., 

2011). Este hormônio possui a função de aumentar a mucosa uterina, criando um ambiente 

desconfortável aos espermatozoides e inibindo a síntese de hormônios da ovulação (NUNES, 2015). 

O EE2 é conhecido como um desregulador endócrino, visto que pode interferir no sistema endócrino 

de humanos e outros animais, afetando negativamente o crescimento e a reprodução (FERNANDES 

et al., 2011). Ele é capaz de mimetizar os hormônios endógenos, produzidos naturalmente pelos 

organismos, antagonizando os efeitos normais dos hormônios endógenos ou modificando os níveis 

normais de receptores hormonais (MARTINS, CATROXO, HIPOLITO, 2012). 

O EE2 é muito similar ao hormônio natural 17β-estradiol, apresentando três anéis de seis carbonos e 

um anel de cinco carbonos, ligado a uma hidroxila, conforme mostra a Figura 1. Um dos anéis de seis 

carbonos é aromático e ligado a uma hidroxila, caracterizando-se como um anel fenólico. Este anel 

fenólico é o responsável pela atividade biológica que mimetiza a atividade estrogênica dos seres 

vivos. 

Figura 1 - Estrutura química do Etinilestradiol – EE2. Fonte: Lucena (2013) 

 

Desreguladores endócrinos são capazes de se ligar aos receptores estrogênicos endógenos e, com isso, 

desenvolvem determinadas ações não comandadas ou orientadas pelo próprio organismo, interferindo 

assim na homeostasia do corpo, interrompendo seu equilíbrio natural (YIN; KOOKANA; RU, 2002, 

REIS FILHO; ARAÚJO; VIEIRA, 2006). Shojania, Hornady e Barnes (1968, apud CANTALICE 
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DE PAULA et al., 2003) foram uns dos primeiros cientistas a relatar problemas ocasionados pelos 

desreguladores endócrinos, tal como a deficiência de folatos séricos e intra-eritrocitários em usuárias 

de contraceptivos hormonais orais. Eles verificaram que após a suspensão de uso do EE2 as alterações 

ocorridas com os níveis de folatos séricos e intra-eritrocitários desapareciam. Folatos são coenzimas 

necessárias para a multiplicação celular, participando da síntese de bases nitrogenadas e compostos 

orgânicos para replicação do DNA.  

Mesmo em níveis traço, os estrogênios sintéticos são capazes de provocar diversas alterações nos 

organismos vivos, dentre as quais podem ser citadas a redução na fertilidade de peixes, mariscos, 

aves e mamíferos, a alteração na tireoide de aves e ainda alterações na imunidade de aves e mamíferos 

(COLBORN; SAAL; SOTO, 1993). Podem, ainda, levar à feminilização de peixes machos, e ao 

aumento da incidência do câncer de mama em seres humanos (ZHANG; ZHOU; NING, 2007, 

MULLER et al., 2008). 

Testes de determinação e avaliação de 33 desreguladores endócrinos em efluentes tratados por 

plantas, realizados por Pedrouzo et al. (2011), tal como o EE2, revelaram que amostras de água e de 

efluentes urbanos apresentavam atividade estrogênica devido à presença destes compostos. Estes 

compostos chegaram aos corpos hídricos principalmente por meio da excreção, uma vez que, após 

consumido o EE2 é excretado pela urina em sua forma conjugada com glicuronídeos e sulfatos 

(CANO; ROURA; CORTIT, 1997, HEBERER, 2002). 

Após a excreção o EE2 é encaminhado para o efluente doméstico que, posteriormente, é tratado em 

Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) cujos efluentes são encaminhados para os corpos 

hídricos. Entretanto, as tecnologias convencionais para tratamento de efluentes domésticos, como as 

lagoas de estabilização que se utilizam de processos aeróbios e anaeróbios que ocorrem naturalmente 

pelas bactérias presentes no efluente, não são capazes de remover tal hormônio (BJORKBLOM et 

al., 2008, BRANDT et al., 2013, JOBLING et al., 1998, SALSTE et al., 2007, VIGLINO et al., 2008). 

Essa situação é ainda agravada pelo fato de que, conforme Atkinson et al. (2012) e Jürgens et al. 

(2002) descreveram em seus trabalhos realizados em Ontário (Canadá) e Yorkshire (Inglaterra), 

respectivamente, o EE2 é o mais persistente de todos os estrogênios sintéticos, com um tempo de 

meia-vida em água (a 20º C) de, aproximadamente, 17 dias e uma baixa taxa de fotodegradação. 

Estudos realizados com peixes paulistinha (Danio rerio) determinaram que a exposição ao EE2, 

mesmo em níveis traço, pode causar efeitos danosos ao organismo e ao metabolismo destes 

indivíduos. Dentre estes efeitos, conforme estudos de Versonnen e Janssen (2004), pode-se citar a 

redução significativa do número de ovos produzidos por uma fêmea de peixe, a redução de sucesso 
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na fertilização e no crescimento juvenil, o aumento na concentração de vitelogenina (proteína 

precursora do vitelo), a diminuição do índice de gônadas em peixes fêmeas, além de diversos outros 

efeitos em outros grupos de animais, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Efeitos adversos causados pelo Etinilestradiol – EE2 em diferentes classes de animais. 

Classes de animais Efeitos observados 

Peixes 

Alteração no comportamento de acasalamento 

Indução da síntese de vitelogenina em machos 

Anomalias e mortalidade de embriões 

Alterações histopatológicas em fêmeas 

Atraso e redução de desova 

Redução das taxas de fertilização 

Mudança significativa na proporção de sexos (mais fêmeas) e hermafroditismo 

Diminuição do tamanho do corpo 

Diminuição da fertilização de ovos e feminilização 

Inibição significativa da espermatogênese 

Alterações no comportamento reprodutivo 

Redução dos níveis hormonais 

Alterações das características sexuais secundárias 

Indução da síntese da proteína da zona radiada 

Alterações no fígado e nos rins 

Anfíbios 

Indução da síntese de vitelogenina 

Alterações hepáticas 

Alteração no comportamento de acasalamento 

Alterações significativas de comportamento 

Redução do crescimento nos machos 

Mudança na razão sexual dos adultos (2 fêmeas : 1 macho) 

Crustáceos 

Diminuição do número de neonatos produzidos por fêmeas 

Aumento da mortalidade de recém-nascidos 

Fase juvenil mais curta 

Moluscos 

Atraso significativo na eclosão de ovos 

Deformações nos caracóis em desenvolvimento 

Redução do crescimento de filhotes 

Alteração na reprodução 

Poríferos 
Redução significativa no número de ovócitos (fêmeas) 

Redução significativa na atividade dos espermatozóides (machos) 

Equinodermas Alteração na morfogênese 

Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2016) 

Além deste desregulador causar preocupação quanto ao seu efeito mimetizador de hormônios 

naturais, o EE2 é considerado persistente no ambiente, pois assim como outros hormônios eles tem 

capacidade de se acumularem nos sedimentos e ao longo da cadeia trófica, expondo os organismos 

vivos a outros riscos maiores, dado a bioacumulação (MEYER, SARCINELLI e MOREIRA, 1999). 

Estes níveis de bioacumulação foram estudados por Liu et al. (2011) que observaram taxas de 
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concentração de 3,6ng/g, 4,8ng/g e 1,8ng/g para E1, E2 e E3, respectivamente, em vários tecidos de 

peixes do lago Dianchi, na China. 

Ainda não existem estudos que comprovem efeitos negativos do EE2 sobre a saúde humana, o que, 

de certo modo, pode ser atribuído à dificuldade em apresentar de forma concisa uma relação de 

causalidade na abordagem sobre todo o processo de desregulação endócrina em humanos 

(CALDWELL et al., 2010, CAO; YU; CONNELL, 2010). Os desreguladores endócrinos são capazes 

de promover alterações fisiológicas mesmo estando em baixas concentrações (da ordem de µg/L e 

ng/L). Dessa forma, uma vez presente na água ingerida, que na maioria dos casos é coletada pelo 

Sistema de Abastecimento de Água por um manancial superficial cujo outro município pode ter 

lançado efluente tratado a montante, o EE2 pode desencadear efeitos adversos sobre os indivíduos 

(CUNHA et al., 2016). 

Desde 1999 os estrogênios sintéticos têm ganho destaque no continente europeu, conforme pode ser 

observado pelo desenvolvimento de leis ambientais que regulamentam esses contaminantes, tal como 

a COM-706 (COMMUNITIES, 1999), que estabelece estratégias para criação de uma lista de 

substâncias prioritárias que podem ocasionar desregulação endócrina, e a SEC - 2004/2007 

(COMMUNITIES, 2004) que já menciona o EE2 como uma das substâncias prioritárias no 

desregulamento endócrino. No Brasil, apesar de existirem trabalhos (ARAUJO, 2006; CUNHA et al., 

2016; DALLEGRAVE, 2012; FERNANDES, 2007; FERREIRA, 2008) relatando a presença dos 

estrogênios sintéticos nos recursos hídricos, não há nenhuma parametrização legal quanto a estes 

compostos no Brasil (KUSTER et al., 2009, SODRÉ et al., 2010, PESSOA et al., 2012). 

Na União Europeia, por meio da normativa Diretiva 2008/105/CE, conhecida como Water 

Framework Directive (WFD) e Environmental Quality Standarts (EQS), são determinadas quais 

substâncias podem estar presentes na água e em quais concentrações. Na normativa proposta pelo 

documento COM(2011)876, que incluiu 15 novas substâncias e seus limites de lançamento em corpos 

hídricos, foi estabelecido que o limite máximo de EE2 na água, nos países integrantes da União 

Europeia, deveria ser de 0,035ng/L. Porém esta normativa não foi aceita em sua totalidade, e o EE2 

juntamente com outros fármacos não foram incluídos e, dessa forma, sua concentração limite em 

corpos hídricos não foi definida legalmente, conforme pode ser observado na normativa atual 

denominada Diretiva 2013/39/UE (OWEN; JOBLING, 2012). A principal justificativa dada para a 

não inclusão, foi o alto custo inerente ao atendimento desses padrões, uma vez que novos métodos de 

tratamento de efluente deveriam ser implantados (OWEN; JOBLING, 2012). 
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No Brasil, com a vagarosidade na atualização de normativas e portarias do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério da Saúde (MS), constata-se a falta de execução 

satisfatória das leis vigentes no país e do avanço da universalização do saneamento básico (CUNHA, 

2016). Dessa forma, mesmo com a importância no controle do EE2, ainda resta muito para o país 

avançar na área de normatização e controle destes hormônios nos corpos hídricos. 

2.2   Tratamento de efluentes contaminados com 17Α-etinilestradiol 

O fato do EE2 ser um hormônio sintético com alta atividade estrogênica e persistência no meio 

ambiente, aliado à potencialidade de ocasionar o desequilíbrio do ecossistema aquático, deve ser dado 

atenção especial ao controle do lançamento deste composto na água. A presença de interferentes 

endócrinos, tais como o EE2 em águas superficiais e para abastecimento público está intimamente 

ligada à eficiência dos processos de tratamento de efluentes (FERNANDES et al., 2011) 

Dessa forma, Li (2014) apresenta a necessidade de melhorias nos sistemas de tratamento de efluentes, 

com o intuito de se reduzir a concentração deste desregulador endócrino lançado no solo e nas águas 

superficiais. O autor afirma que é necessária a busca de novas alternativas de tratamento de efluentes 

que proporcionem a adequada remoção dos contaminantes, evitando-se, ainda, a formação de 

intermediários os quais podem apresentar comportamento e efeitos pouco conhecidos. 

Estrada et al. (2012) retratam que a baixa remoção de desreguladores endócrinos se dá pelo fato de 

que as estações de tratamento de efluente atuais são desenvolvidas para a remoção de matéria orgânica 

e nutrientes, e não para a remoção de desreguladores endócrinos. Visto isso, é necessário buscar novas 

formas de tratamento de efluentes, que permitam obter altas eficiências de remoção destes compostos, 

resultando em efluente tratado em boa qualidade, com áreas reduzidas. 

Ainda, estes hormônios após serem excretados, principalmente pela urina, apresentam-se em sua 

forma conjugada biologicamente inativa, não apresentando atividade biológica direta (COLEMAN 

et al., 2004; SODRE et al, 2007; FERREIRA, 2008; SCHLEICHER, 2013). Mas quando lançados no 

ambiente natural, eles podem ser hidrolisados por bactérias fecais (Escherichia coli), não sendo 

removidos pelos processos convencionais de tratamento (SCHLEICHER, 2013). 

Uma forma de tratamento eficiente são os Processos Oxidativos Avançados (POAs), baseados na 

geração e uso de oxidantes fortes, como os radicais hidroxila, que são capazes de promover a 

mineralização de desreguladores (CHONG et al., 2010, CHOWDHURY; CHARPENTER; RAY, 

2011). 
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Além dos POAs há também o tratamento de efluentes utilizando a tecnologia de biorreatores com 

membranas, que conseguem degradar e/ou adsorver desreguladores endócrinos, por meio do 

mecanismo de adsorção-biodegradação, reduzindo concentrações iniciais de 0,14 a 82 ng/L de EE2 

para concentrações inferiores a 1 ng/L (ESTRADA et al., 2012).  

Uma alternativa de baixo custo e eficiente que pode tratar este tipo de efluente é a filtração através 

de um sistema composto por solo e raízes de plantas, também conhecido como jardim filtrante, 

wetlands e alagados construídos (COSTA, 2004; SOLANO, SORIANO, CIRIA, 2004). As plantas 

existentes nesses sistemas são capazes de absorver diversos contaminantes, através de uma interação 

complexa que acontece neste meio entre a rizosfera, o solo, o efluente, a planta e a atmosfera, 

enquanto que o solo adsorve e filtra o efluente (SOLANO, SORIANO, CIRIA, 2004). Ainda, de 

acordo com estes autores, as plantas podem ser utilizadas posteriormente como biomassa, alimento 

de animais, indústria de construção, ou outros fins, conforme sua característica vegetal. 

Uma vez que este sistema possui ótima eficiência comprovada na remoção de matéria orgânica em 

efluentes domésticos (COSTA, 2004; SOLANO, SORIANO, CIRIA, 2004), acredita-se que ele será 

capaz de remover com eficiência o EE2, através da filtração deste desregulador endócrino pelas 

plantas e sua adsorção e filtração pelo solo. Costa (2004) utilizou o capim elefante (Pennisetum 

purpureum, Schum) e milheto forrageiro (Pennisetum graucum) em seus estudos, e observou que 

estes tiveram uma eficiência de remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de 99% e 

98,3%, respectivamente. Já, Soliano, Soriano e Ciria (2004) utilizaram Typha sp. e Phragmites sp. 

que não tiveram diferenças significativas de remoção de DBO entre si, porém ambas tiveram 

eficiências de remoção deste elemento superiores a 97%. 

2.3   Zona de Raízes e bambu Barriga de Buda 

Na natureza existem vários ecossistemas que ficam parcial ou totalmente inundados durante o ano. 

Nesses ecossistemas pode-se observar que as águas, após passarem pelo solo, sofrem um processo de 

purificação, sendo que a ação depuradora é devida a três fatores principais (TRATAMENTO..., 

2002):  

a) ação de filtragem mecânica – a qual depende fundamentalmente da estrutura e granulometria do 

solo e da sua composição química; 

b) ação físico-química – para retenção de ânions e cátions. Esta ação está intimamente ligada com a 

capacidade de troca catiônica dos solos; 

c) ação biológica – que pode ser ativa através dos seguintes mecanismos:  
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c.1) ação dos microorganismos do solo – que decompõem a matéria orgânica, ativam os 

processos biogeoquímicos e atuam sobre microorganismos que existem nas águas poluídas;  

c.2) ação das plantas – que crescem e retiram nutrientes ao mesmo tempo em que o sistema 

radicular melhora as condições físico-químicas do solo. 

Utilizando os princípios básicos de modificações da qualidade da água nesses ecossistemas naturais, 

foram desenvolvidos sistemas artificiais com diferentes tecnologias (TRATAMENTO..., 2002), que 

podem ser aplicados na depuração de efluente doméstico e de diversos outros tipos de efluentes 

(DIAS et al., 2002). Esses sistemas representam uma tecnologia emergente, de baixos custos 

energéticos, eficiente e estética, susceptível de se revelar como uma boa alternativa aos sistemas 

convencionais no tratamento. São denominados de alagados construídos, trincheiras filtrantes, 

wetlands e zona de raízes, entre outros. 

Dentre as inúmeras espécies vegetais eficientes no tratamento de efluentes encontra-se o bambu. De 

Vos (2004) comparou espécies de bambu com plantas aquáticas tradicionais nos sistemas de 

tratamento de efluentes por zona de raízes e confere ao bambu: mesmo nível de tratamento; menor 

densidade de plantas (1 planta/m2 contra 6-11 plantas/m2); manter-se verde o ano todo (Phragmites 

australis Trin ex. Steud. secam no inverno e dão um aspecto ruim à estação por 4-5 meses); resistir à 

competição com outras espécies vegetais (várias espécies de gramíneas têm invadido as estações de 

tratamento de efluente com plantas e dominado o ambiente); e possuir manutenção mais simplificada. 

Algumas espécies de bambu (B. tuldoides, B. textilis, B. malingensis e B. dissimulator) podem 

apresentar uma taxa de crescimento do colmo superior a 20 cm por dia (AZZINI; CIARAMELLO; 

SALGADO, 1981) e um sistema radicular bem distribuído, é altamente eficiente na remoção de 

elementos nocivos presentes nas águas residuárias. Mendonça (2010), trabalhando com efluente 

industrial e Quege (2011), trabalhando com efluente sanitário, comprovaram a eficiência do bambu 

no tratamento de efluentes por zona de raízes, nas condições edafoclimáticas da região metropolitana 

de Goiânia. 

Mendonça (2010) avaliou a eficiência das espécies de bambu Guadua angustifolia Kunth, Guadua 

chacoensis e Dendrocalamus giganteus Munro no tratamento do efluente do Distrito Industrial de 

Senador Canedo-GO, analisando DBO, DQO, cor aparente, pH, nitrogênio amoniacal, fosfatos, 

turbidez, cloretos, dureza, condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, sólidos 

totais fixos, sólidos totais voláteis e coliformes termotolerantes. As espécies de bambu se mostraram 

mais eficientes na remoção destes compostos quando comparados com as testemunhas sem plantas, 

além de que também foi observado que os bambus do gênero Guadua foram mais eficientes na 
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remoção de DBO, DQO, coliformes termotolerantes e sólidos voláteis que o tratamento com D. 

giganteus. 

Quege (2011) avaliou a eficiência do tratamento doméstico da ETE Samambaia, situado no Campus 

II da UFG, em Goiânia-GO, com o uso de três espécies de bambu (Guadua angustifolia Kunth, 

Phyllostachys aurea Rivière e Phyllostachys bambusoides Castillonis, quanto aos quesitos DQO, 

DBO, turbidez, nitrogênio amoniacal, fosfato, pH e coliformes termotolerantes. Os estudos de Quege 

(2011) mostraram que G. angustifolia apresentou maior eficiência na remoção da carga poluidora de 

todos os atributos, mas todos os tratamentos foram capazes de atender satisfatoriamente a legislação 

brasileira quanto à disposição de efluentes tratados nos corpos receptores. 

O bambu pertence à divisão das angiospermas, à classe das monocotiledôneas, família Poaceae, sub 

família Bambusoidae, com, aproximadamente, 75 gêneros e mais de 1200 espécies, vivendo nas mais 

variadas condições edafoclimáticas. Sua identificação é dificultada pela floração imprevisível ou 

simultânea à morte da touceira (LIESE, 1998 apud COLLI et al., 2007).  

As plantas deste grupo são comumente encontrados em várias propriedades agrícolas e tem sido muito 

utilizado de forma versátil, em países asiáticos e latinos, como um recurso sustentável e resistente 

para a construção civil como material estrutural (MARY et al., 2007), decorativo/mobiliário 

(DHARMANANDA, 2004); para o saneamento como material de recheio de filtros anaeróbios 

(TONETTI et al., 2010, 2011); para matéria-prima na produção de papel (AZZINI; CIARAMELLO, 

1971) e energia através de biomassa (BERALDO; AZZINI; CARVALHO, 2013); para alimentação 

como broto comestível, confecção de utensílios domésticos, produtos artesanais, instrumentos 

musicais (BERALDO; AZZINI; CARVALHO, 2013). 

Devido a sua plasticidade, baixo custo e facilidade no processo de transformação, em boa parte do 

mundo milhares de artesãos se apropriam deste material para a confecção de objetos utilitários e 

móveis. São pequenos empreendedores que, a partir de ferramentas simples e pouco investimento, 

têm no bambu uma fonte de renda permanente. O bambu é também matéria-prima capaz de aportar 

grandes indústrias no campo da celulose e madeira, devido a um fluxo contínuo de produção. No 

Brasil, mais de quarenta mil hectares são cultivados por uma indústria de celulose que se dedica à 

produção de sacos folheados e papel cartão, em duas cidades nordestinas (ITAPAGÉ, 2007). 

Na China e Taiwan são produzidos parquetes de bambu laminado que dado à sua qualidade ganharam 

o mercado mundial. Esses produtos têm resistência e dureza superiores aos produtos similares obtidos 

de diversas madeiras nobres (KOGA et al., 2002). Na área da construção civil destaca-se o fato de 

que mais de um bilhão de pessoas moram em casas de bambu. A Colômbia detém a melhor tecnologia 
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na área da construção civil e naquele país o bambu é homologado pela Associação Colombiana de 

Engenharia Sísmica, como material capaz de suportar terremotos de grande intensidade (AIS, 2002). 

Alguns países da América Latina têm programas nacionais de construções de habitações populares 

com bambu (LONGHI; RODRÍGUEZ, 1998). 

Dentre as milhares de espécies de bambu existentes, encontra-se o bambu ornamental Barriga de 

Buda (Figura 2). É uma planta rizomatosa, entouceirada e de hastes e de folhagem ornamental. Seu 

uso ainda é restrito, mas vem se popularizando como planta de dupla função: escultural e cerca-viva. 

Apresenta colmos com entrenós curtos e engrossados, o que lhe confere o aspecto tão característico 

e curioso. As folhas são alongadas, de cor verde, e caem a cada novo crescimento. Assim como outros 

bambus, esta espécie raramente floresce (BAMBU-BARRIGA-DE-BUDA..., 2017). O bambu 

barriga de Buda (Bambusa tuldoides cv. ventricosa Munro) utilizado neste trabalho é sinônimo de 

Bambusa ventricosa (OHRNBERGER, 1999 apud STAPLETON, 2002). 

 

Figura 2 – Detalhe das hastes do bambu Barriga de Buda, exibindo as “barrigas”, de efeito ornamental.  

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/379357968594115399/ 

3 OBJETIVO 

O presente estudo objetivou avaliar a remoção do hormônio 17α-etinilestradiol do efluente sanitário 

em um sistema de zona de raízes utilizando solo vegetado com bambu barriga de buda. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Foi aplicado efluente com diferentes concentrações de etinilestradiol em vasos vegetados com bambu 

barriga de Buda (Bambusa tuldoides cv. ventricosa Munro). O efluente drenado dos vasos foi 

coletado, medido e analisado em sua concentração de EE2, para fins de determinação da eficiência 

do sistema na remoção do hormônio. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado quatro tratamentos e cinco repetições, 

totalizando 20 unidades amostrais. À parte foram alocadas quatro unidades amostrais que não 

continham bambu (testemunhas), sendo que cada uma delas foi reservada para receber uma dose 

diferente, conforme tratamentos estabelecidos. Os tratamentos consistiram em doses de EE2, 

representadas por aplicação diária de 760 mL de efluente nas concentrações de: T1 = 2 mg/L; T2 = 

2,5 mg/L; T3 = 3mg/L; T4 = 3,5mg/L. 

Os resultados de eficiência foram analisados estatisticamente mediante um modelo de regressão linear 

(GRM), com significância estatística de 95%, observando-se o coeficiente de regressão (R²) e 

distribuição dos resíduos dos dados.  Para comparação entre os tratamentos foi realizado análise de 

variância com teste a posteriori com comparação múltipla de Fischer com mesmo nível de 

significância do teste anterior. 

4.1 Coleta e armazenamento de efluente 

O efluente utilizado como material de análise neste trabalho foi coletado na Estação de Tratamento 

de Efluente (ETE) Samambaia (Figura 3), localizada em área da Escola de Agronomia da UFG, que 

recebe e trata o efluente sanitário produzido nas unidades do Campus II da UFG. A ETE trata o 

efluente por meio de lagoas de estabilização em série, sendo uma lagoa facultativa e uma de 

maturação. 

O efluente foi coletado em um ponto localizado ao final da lagoa de maturação, imediatamente antes 

do local de seu encaminhamento para a disposição final no rio Meia Ponte. No dia 13 de novembro 

de 2016 foram coletados 150 litros do efluente, que foram conduzidos e armazenados em um 

contenedor plástico, em área do Lamagri, próximo ao local da realização do experimento, ficando 

disponível para a preparação das soluções de EE2 a serem aplicadas nos vasos. 
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Figura 3 - Estação de Tratamento de Efluente (ETE) Samambaia, onde foi coletado o efluente para realização do 

experimento 

 

4.2 Caracterização dos tratamentos e delineamento experimental 

Foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos e cinco 

repetições, totalizando 20 unidades amostrais. À parte foram alocadas quatro unidades amostrais que 

não continham bambu (testemunhas), sendo que cada uma delas foi reservada para receber uma dose 

diferente, conforme tratamentos estabelecidos. Os tratamentos consistiram em doses de EE2, 

representadas por aplicação diária de 760 mL de efluente nas concentrações de: T1 = 2 mg/L; T2 = 

2,5 mg/L; T3 = 3mg/L; T4 = 3,5mg/L. 

As concentrações utilizadas foram escolhidas entre o limiar de 6 ng/L, existente no efluente doméstico 

(TERNES et al., 1999), porém não detectáveis em CLAE, e 3,5 mg/L ~ 5 mg/L presente em efluente 

industrial (NASUHOGLU; BERK; YARGEAU, 2012); detectável em CLAE. Partiu-se da 

concentração de 3,5 mg/L e reduziu-se 0,5 mg a cada novo tratamento. 

Os vasos foram posicionados na data em que foram transferidos do viveiro. Posteriormente, para que 

não houvesse interferência da posição quanto à luminosidade indireta que pudesse favorecer ou 

desfavorecer as plantas, foram realizadas mudanças de posição dos vasos, sendo uma no dia 13 de 

novembro e outra no dia 20 de novembro. Essas distribuições aleatórias foram realizadas conforme 

sorteio realizado previamente. 

Para aclimatação inicial das unidades experimentais no local do experimento, os vasos foram regadas 

com durante 30 dias (12 de outubro de 2016 a 12 de novembro de 2016) com intervalos aos finais de 
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semana, com 760 mL de água em cada um. Após essa aclimatação iniciaram as aplicações de EE2. 

Cada unidade recebeu 760 mL de efluente nos dias 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro, 

em concentração correspondente ao respectivo tratamento. As aplicações foram realizadas no 

intervalo entre meio-dia e duas horas da tarde. O calendário de realização da coleta de efluente na 

ETE, aplicações de água e efluente nos vasos, e coleta de amostras de efluente para análise 

laboratorial é apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Cronograma de aplicação de água e efluente, e coleta de efluente e amostras para análises. 

Dias Outubro Novembro 

01 Vasos no viveiro Rega com água 

02 Vasos no viveiro Rega com água 

03 Vasos no viveiro Rega com água 

04 Vasos no viveiro Rega com água 

05 Vasos no viveiro - 

06 Vasos no viveiro - 

07 Vasos no viveiro Rega com água 

08 Vasos no viveiro Rega com água 

09 Vasos no viveiro Rega com água 

10 Vasos no viveiro Rega com água 

11 Vasos no viveiro Rega com água 

12 Vasos no Lamagri. Rega com água - 

13 Rega com água Coleta de efluente e permuta de vasos no local 

14 Rega com água Aplicação de efluente 

15 - Coleta de amostra e aplicação de efluente 

16 - Coleta de amostra e aplicação de efluente 

17 Rega com água Coleta de amostra 

18 Rega com água - 

19 Rega com água - 

20 Rega com água Aplicação de efluente e permuta de vasos no local 

21 Rega com água Coleta de amostra e aplicação de efluente 

22  Coleta de amostra e aplicação de efluente 

23  Coleta de amostra e aplicação de efluente 

24 Rega com água Coleta de amostra e aplicação de efluente 

25 Rega com água Coleta de amostra 

26 Rega com água - 

27 Rega com água - 

28 Rega com água - 

29 - - 

30 - - 

31 Rega com água - 
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O volume de aplicação diária nos vasos foi estabelecido a partir da definição de uma lâmina de 20 

mm (20 L/m2), lâmina definida após regas com 250 mL, 500 ml, 1 L e 2 L de água como forma de 

avaliar a capacidade de retenção do solo e do solo com bambu. A lâmina de 20 mm se mostrou ideal, 

pois quantificou uma lâmina mínima e suficiente, para regar a planta, que não ficasse totalmente 

retida no sistema, fornecendo assim um volume considerável no final (retido do vaso após a filtração) 

passível de ser analisado. Considerando o diâmetro superficial do vaso de 22 cm, calculou-se a área 

superficial de 380 cm2. Assim, para aplicar 20 mm foram necessários 760 mL de efluente por vaso. 

Cada unidade amostral constituiu-se de um vaso plástico (balde) perfurado no fundo, preenchido com 

substrato e plantado com uma muda de bambu Barriga de Buda (Bambusa tuldoides cv. ventricosa 

Munro) de, aproximadamente, 1,4 m de altura, com 18 meses de idade e originária de um viveiro 

situado em São Paulo - SP através de mudas de raiz nua (com sistema radicular exposto). A espécie 

foi escolhida por ter um excelente potencial de uso ornamental e paisagístico, permitindo a 

implantação de estações de tratamento de efluente com aspecto visual agradável, semelhantes a 

jardins.  

Mudas de bambu barriga de buda foram plantadas em baldes plásticos de 10 L de capacidade 

volumétrica, preenchidos com 9,5 L de substrato (diâmetro de 0,22 m e altura de 0,25 m), composto 

por 70% de solo (latossolo vermelho, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - 

SiBCS) e 30% de areia lavada. As plantas foram mantidas em viveiro coberto por sombrite (50% de 

sombreamento) e irrigação automatizada, por um ano, suficiente para seu pegamento, enraizamento, 

desenvolvimento e brotação (BERALDO, AZZINI, CARVALHO, 2003).  

Para o experimento foram selecionados, visualmente, 20 vasos com plantas de aproximadamente 1,4 

m de altura, porte e desenvolvimento semelhante (quantidade de ramificações e largura média dos 

colmos). Os vasos com as plantas selecionados foram retirados do viveiro, localizado na Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás – UFG, em Goiânia-GO, e conduzidos ao Laboratório 

de Mecanização Agrícola (LAMAGRI) que fica a 100 m do viveiro, onde foram alocadas sobre três 

mesas de 1,00 m de altura. Os vasos foram espaçados 0,15 m entre si, sendo mantidos em condições 

similares de umidade, luminosidade e temperatura ambientes cobertos por um galpão de estrutura 

metálica, e sendo regados diariamente com a mesma quantidade de água/efluente no mesmo intervalo 

de tempo. Também foram utilizados quatro vasos sem planta, para servirem de testemunhas (Figura 

4). 
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Figura 4 - Vista geral do experimento com os vasos alocados sobre mesas, na área externa do Lamagri. Cada vaso foi 

colocado dentro de um anel de PVC e o conjunto dentro de uma bacia plástica, que armazenava o líquido drenado. 

 

Os vasos foram posicionados sobre bacias plásticas, que armazenavam o líquido drenado após cada 

aplicação. Como o fundo dos baldes ficaram muito próximos à base das bacias, foram adaptados anéis 

de PVC dentro das bacias, de modo a elevar os baldes, afastando-os do fundo e criando espaço 

suficiente para o armazenamento do efluente. Os vasos se encaixaram perfeitamente dentro dos anéis 

e estes, por sua vez, dentro das bacias. Tal fato levou à manutenção de uma “bolha” de ar abaixo dos 

vasos, que prejudicava a percolação do efluente. Para resolver este problema, foi feito um furo com 

3 mm de diâmetro em cada anel de PVC, de forma a permitir a saída de ar por ocasião da drenagem 

de líquidos (Figura 5). 

Figura 5 - Detalhe do vaso plantado com bambu encaixado no anel de PVC e na bacia armazenadora de líquido drenado 

(esquerda). Detalhe do furo realizado no anel de PVC com vistas a liberação do ar por ocasião da drenagem de líquidos. 

  



Eficiência de solo vegetado com bambu barriga de buda (Bambusa tuldoides cv. ventricosa) ...  29 
 

 

L. Q. R. BARRERO 

 

4.3 Aplicação do hormônio 

Os tratamentos consistiram em doses de EE2, representadas por aplicação diária de 760 mL de 

efluente nas concentrações de: T1 = 2 mg/L; T2 = 2,5 mg/L; T3 = 3mg/L; T4 = 3,5mg/L. As doses 

de EE2 para cada tratamento variaram em 0,5 mg/L, iniciando em uma concentração de 2 mg/L até 

uma concentração de 3,5 mg/L.  

O efluente doméstico coletado na ETE Samambaia foi submetido a análise por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência com vistas a verificar se continha alguma concentração passível de ser detectada 

pelo aparelho (>30 ng/L). Verificou-se que o efluente a ser utilizado no experimento não possuída 

concentrações detectáveis de EE2. Portanto, tais concentrações foram adicionadas manualmente por 

meio de uma solução de adição.  

A solução de adição foi produzida a partir de EE2 fornecido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Tóxico-Farmacológicas (NEPET) da UFG. A solução de adição possuía concentração inicial de 0,172 

µg/mL. Dessa forma, para se alcançar as concentrações finais para cada tratamento, aplicou-se a 

fórmula de diluição de soluções para saber qual volume de solução de adição deveria ser adicionado 

em cada tratamento. 

4.4 Preparação dos padrões de calibração e ensaio de linearidade (curva de 

calibração) 

A solução estoque foi preparada pesando-se 250 mg de EE2 disponibilizados pelo NEPET, os quais 

foram transferidos para balões volumétricos de 250 mL contendo etanol, dessa forma gerou-se uma 

solução de 1.000 µg/mL. Desta solução foram retirados 172 mL e adicionados a um balão volumétrico 

de 1.000 mL contendo uma solução móvel de água deionizada e álcool etílico, que foram misturados 

com o auxílio de um banho ultrassônico (15 minutos). A partir dessa solução estoque foram 

preparadas as demais concentrações. Para o ensaio de linearidade (curva de calibração), foram 

preparadas cinco soluções com as seguintes concentrações: 100 ng/mL, 250 ng/mL, 500 ng/mL, 1.000 

ng/mL e 2.500 ng/mL (Figura 6). 
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Figura 6 - Exemplo de curva padrão do EE2 (concentração de 2.500 ng/mL) obtida por cromatografia líquida de alta 

eficiência 

 

A equação de regressão para a curva de calibração foi obtida, automaticamente pela CLAE, para a 

área do pico de detecção versus a concentração do EE2: 

𝑌 = 232,5741𝑥 + 40257,98 (1) 

 

Em que: 

x: área sob a curva calculada pela CLAE 

R²= 0,988 

Observa-se que o EE2 apresentou comportamento linear quando analisado pelo método em questão, 

com R² superior a 0,98, logo alcançando linearidade adequada (Isecke, 2015). 

4.5 Preparação das amostras, análise e cálculo de eficiência 

Por se tratar de um efluente doméstico coletado em lagoa de tratamento, e que contém sólidos em 

suspensão que podem prejudicar a análise cromatográfica (ALVES, 2013; FARIA et al., 2015), as 

amostras de efluente tratado foram subdivididas e inseridas em tubos de ensaio de 10 mL e submetidas 

à centrifugação em 10.000 r.p.m. durante 5 minutos e, posteriormente filtradas por membrana de fibra 

de vidro (GFC-52) de 0,60 µm. 

Após filtragem, as amostras foram reunificadas e foram extraídos 20 mL de cada amostra para 

inserção nos vials do equipamento de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), que possui 

este volume como limite nos cartuchos de detecção. Logo após, as amostras foram injetadas em 

cromatógrafo líquido para análise. 
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A detecção e a quantificação do hormônio foram realizadas por meio de CLAE, pelo de método de 

quantificação de EE2 validado por Isecke (2015), por meio de cálculo da área do gráfico fornecido 

pela CLAE (Figura 7); adaptado ao equipamento de uso, incluindo o emprego de um sistema 

composto em módulos por bombas, auto-injeção, coluna e detector de fluorescência. Para a 

identificação dos compostos foi desenvolvida uma fase móvel (gradiente de concentração) com água 

purificada e acetonitrila, a uma proporção 80:20, respectivamente. 

 

Figura 7 - Exemplo do gráfico de detecção gerado em uma das análises realizadas pela CLAE. O pico maior gerado 

após os 3,2 minutos de detecção representa o EE2 para o método validado por Isecke (2015) 

 

As análises, assim como a solução de adição, foram realizadas no NEPET, da Faculdade de Farmácia, 

da UFG. Este método de quantificação é seletivo e específico para etinilestradiol, não havendo 

interferência de outros componentes que podem existir no efluente doméstico. 

Os percentuais de eficiência de remoção foram calculados mediante comparação das quantidades 

absolutas iniciais e finais do EE2 (Equação 2), conforme sugerido por Almeida e Ucker (2011). As 

quantidades absolutas foram obtidas por meio do produto entre a concentração e o volume. 

𝐸𝑓 (%) =
𝑄𝑡𝑑𝑒. 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑄𝑡𝑑𝑒. 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑑𝑒. 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

(2) 

 

Em que: 

Quantidade absoluta inicial = concentração inicial * volume inicial 

Quantidade absoluta final = concentração final * volume final 

 

O volume inicial corresponde aos 760 mL aplicados diariamente. Os volumes finais correspondem 

aos volumes dos líquidos acumulados nas bacias abaixo dos vasos e foram medidos a cada dia, com 
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auxílio de uma proveta graduada, por ocasião das coletas de amostras para análises em CLAE. Em 

seguida as bacias eram esvaziadas. A diferença entre os volumes iniciais e finais correspondem à taxa 

de evapotranspiração (quando há plantas) ou de evaporação (quando há apenas solo).  

Os resultados de eficiência foram analisados estatisticamente mediante um modelo de regressão linear 

(GRM), com significância estatística de 95%, observando-se o coeficiente de regressão (R²) e 

distribuição dos resíduos dos dados.  Para comparação entre os tratamentos foi realizado  análise de 

variância com teste  a posteriori de comparação múltipla de Fischer com mesmo nível de significância 

do teste anterior. 

Posteriormente foi confeccionado um gráfico de barras com as médias das eficiências para cada um 

dos tratamentos realizados nas unidades amostrais que continham bambu, enquanto que, para 

observância da média das eficiências de remoção das unidades amostrais que possuíam somente solo 

foi confeccionado um gráfico de linha sobrepondo o gráfico de barras. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os percentuais médios de remoção do disruptor endócrino 17α-etinilestradiol (EE2) pelo solo e pelo 

sistema composto por solo e bambu, mensurados pela eficiência, foram altos, com médias variando 

de 77,54% a 89,98% para o solo e de 79,77% a 94,44% para o solo vegetado com bambu (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Percentuais médios de remoção de EE2 para cada um dos tratamentos (diferentes concentrações de hormônio 

aplicadas). 

Eficiência² de 

remoção do EE2 

Tratamentos¹ 

T1 T2 T3 T4 

Solo + bambu 79,77% 87,32% 89,38% 94,44% 

Solo 77,54% 85,75% 88,03% 89,98% 
¹ T1: 2 mg/L; T2: 2,5 mg/L; T3: 3 mg/L e T4: 3,5 mg/L. 

² 𝐸𝑓 (%) =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

As eficiências de remoção do EE2 verificadas comprovam que o solo é eficiente na remoção do 

hormônio e que as plantas potencializam essa eficiência. Embora sem diferir estatisticamente, nos 

vasos com plantas de bambu as eficiências foram maiores numericamente para todos os tratamentos. 

O ocorrido pode ser explicado pelo fato de que o EE2 mimetiza hormônios naturais ligados a diversos 
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processos biológicos, como a reprodução, crescimento e desenvolvimento das plantas (ALVES, 2013; 

MARTINS, CATROXO, HIPOLITO, 2012; NUNES, 2015). 

Segundo Martins, Catroxo e Hipolito (2012) a ação de um hormônio sintético, como o EE2, se inicia 

ao se ligar a um receptor específico na célula vegetal ou animal, resultando em ligações complexas 

presentes em regiões específicas do DNA do núcleo, ativando ou desativando um determinado gene. 

Ao mimetizar fito-hormônios, a planta absorve este elemento acreditando ser um hormônio natural 

que promova seu crescimento e desenvolvimento.  

Schleicher (2013) afirma que a matéria orgânica presente em efluentes, devido ao seu tamanho e 

massa molecular, consegue conter os componentes dos hormônios como bisfenol-A, estrona, estradiol 

e EE2, facilitando a sua retenção em membranas filtrantes. Dessa forma, o solo ao assumir a função 

de filtro, também consegue reter, por adsorção, estes desreguladores endócrinos presentes no efluente, 

cuja matéria orgânica está inerente, demonstrando o papel importante do solo na remoção do EE2. 

Embora a incremento de eficiência proporcionado pelas plantas tenha sido insignificante, do ponto 

de vista estatístico, há que se considerar que o bambu assume papel importante o sistema. O solo 

descoberto será “conquistado” por plantas daninhas espontâneas (OLIVEIRA JUNIOR; 

CONSTANTIN; INQUE, 2011), trazendo aspectos paisagísticos indesejáveis, ao contrário do que 

ocorre quando se tem o bambu Barriga de Buda. Pois, além do seu caráter paisagístico e decorativo 

(DHARMANANDA, 2004), ele é um recurso sustentável, resistente e versátil que, posteriormente 

poderá ser utilizado para diversos outros fins, tais como material estrutural na construção civil 

(MARY et al., 2007), geração de biomassa e carvão para a produção de energia, e confecção de 

produtos artesanais (BERALDO; AZZINI; CARVALHO, 2013). 

De outro lado, as plantas são capazes de reduzir a acumulação do hormônio no solo. Meyer, Sarcinelli 

e Moreira (1999) verificaram uma alta capacidade dos desreguladores endócrinos, como o EE2 

presente nos hormônios sintéticos, o Bisfenol A e dioxinas presentes nos plásticos e inseticidas (β-

HCH), de se acumularem nos sedimentos e no solo. Estes autores apresentaram resultados através de 

análises comparativas entre as concentrações comerciais (50,6 mg/kg de solo) de β-HCH e as 

concentrações encontradas no solo (800 ng/kg de solo) de uma fábrica desativada que produzia estes 

compostos em Duque de Caxias (RJ). Da mesma forma que o β-HCH se acumulou no solo, outros 

desreguladores como EE2 podem ser acumulados. 

Silva (2007), ao estudar a remoção de sólidos suspensos totais (SST), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) e outros nutrientes contidos em efluentes domésticos, num sistema de wetlands 

(tambores contendo solo vegetado com arroz) e Chaves et al. (2009), estudando a adsorção de metais 
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pesados (zinco, cobre e cádmio) em luvissolos e cambissolos na Paraíba, relatam a preponderância 

de acúmulo e a significativa adsorção de poluentes no solo. Por esta razão, não foi notada influência 

significativa da planta no processo de remoção de poluentes e patógenos. A junção desse acúmulo no 

solo com a absorção realizada pelas plantas faz com que a eficiência do sistema aqui apresentado seja 

alta. 

Outro aspecto a ser analisado diz respeito à evapotranspiração. Nos vasos com bambu foi observada 

uma taxa média de evapotranspiração de 48,6% do volume aplicado, enquanto nos vasos sem plantas 

a média da evaporação foi de 10, 2% (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Taxas de evapotranspiração e evaporação no experimento. 

Taxas 
Tratamentos1 

T1 T2 T3 T4 

Evapotranspiração 

pelos bambus 
47,76% 46,97% 44,08% 55,58% 

Evaporação pelo 

solo 
10,53% 9,87% 10,53% 9,87% 

1 T1: 2 mg/L; T2: 2,5 mg/L; T3: 3 mg/L e T4: 3,5 mg/L. 

 

A taxa de evapotranspiração está ligada a absorção de água pelas raízes e seu lançamento para a 

atmosfera (TRUONG; VAN; PINNERS, 2008). A eliminação total ou a redução do volume de 

efluente tratado é válida e necessária em épocas de estiagem, em que o volume de água presente no 

corpo receptor de efluentes tratados é reduzido, diminuindo a capacidade de autodepuração do corpo 

hídrico, podendo gerar contaminação do solo e das águas pela baixa diluição do efluente tratado. Tal 

proposta de eliminação total ou redução do volume de efluente tratado também é válida para Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), que necessitam de maior controle ambiental no tratamento e, que 

muitas vezes não dispõem de locais adequados para disposição do efluente tratado. Para tanto, a 

redução do volume de efluente tratado reduzirá ou descartará preocupações sobre sua disposição final 

e suas possíveis consequências negativas ao meio ambiente. 

Silva (2007) verificou que o cultivo de arroz (Oryza sativa L.) no sistema de tratamento de efluentes 

resultou na melhoria da qualidade de solo, favorecendo a ciclagem mais rápida de nutrientes e 

contribuindo na remoção das concentrações de poluentes existentes no efluente. Assim, como o 

plantio de espécies ornamentais, como o bambu Barriga de Buda, além de auxiliar na redução da 

concentração de EE2, conforme observado neste trabalho, ainda promove uma estética agradável, 

econômica e socialmente aceita (OLIVEIRA et al., 2009) e pode favorecer a ciclagem mais rápida de 

nutrientes presentes no solo. 
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Os resultados da análise de regressão dos valores médios de eficiência de remoção do hormônio são 

apresentados no gráfico da Figura 8. Observa-se um crescimento linear da eficiência na remoção do 

EE2, tanto nos vasos com bambu quanto nos vasos apenas com solo. A eficiência aumentou à medida 

em que aumentou a concentração de hormônio aplicada. Isso se deve ao fato de que quanto a maior 

concentração de EE2 aplicada, maior será a concentração presente no solo e, consequentemente a 

planta irá absorver mais EE2, já que o gradiente de concentração do solo é maior que o gradiente 

presente no interior de suas raízes. As retas da regressão vão se afastando com o aumento das 

concentrações aplicadas, sugerindo um incremento da participação da planta no total do tratamento. 

 

Figura 8 - Regressão linear da eficiência de remoção do hormônio EE2 do efluente sanitário aplicado em solo vegetado 

com bambu. 

𝐸𝑓 (%) =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

A maior eficiência na remoção de EE2 foi observada para a concentração de 3,5 mg/L, que não diferiu 

estatisticamente da remoção observada para a concentração de 3 mg/L, que por sua vez também não 

diferiu da concentração de 2,5 mg/L. A menor eficiência foi observada para a menor concentração (2 

mg/L) que diferiu estatisticamente de todos os outros tratamentos desenvolvidos neste estudo.  Os 

valores evidenciam o aumento da eficiência na remoção do hormônio com o aumento da concentração 

aplicada (Tabela 3 e Figura 9), conforme já verificado na análise de regressão. 
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Tabela 3 - Médias de eficiência na remoção de EE2 para cada um dos tratamentos analisados. 

 Tratamentos¹ 

 T1 T2 T3 T4 

Eficiência² (%) 80,22a 87,44b 89,65bc 95,33c 

¹ T1: 2 mg/L; T2: 2,5 mg/L; T3: 3 mg/L e T4: 3,5 mg/L. 

² 𝐸𝑓 (%) =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100.  

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem significativamente pelo teste de comparação múltipla de Fischer a 5%. 

 

 

Figura 9 - Comparação da eficiência de remoção do EE2 com as diferentes doses de hormônio aplicadas no solo 

vegetado com bambu e no solo desnudo. 

𝐸𝑓 (%) =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

 

 

Bischer (2011) retratou a interferência direta de disruptores endócrinos, como o EE2, nos mecanismos 

de captação e transportes desses elementos em sistemas de fitorremediação com Schoenoplectus 

validus (Vahl) A. Löve & D. Löve (ciperácea) e Populus deltoides nigra Bartr. ex Marsh. (salicácea). 

Este mesmo autor mostra que as plantas possuem uma propriedade comum de fitoacumulação pela 

captação/absorção de moléculas potencialmente nocivas por meio das raízes e encaminhadas até um 

vacúolo específico, nas membranas e paredes celulares, para que essas substâncias tóxicas não sejam 

prejudiciais ao seu metabolismo. Este estudo reforça a relação de que parte do hormônio poderá ser 

retido pelo sistema com solo e bambu é retido na parte vegetal. 

Bischer (2011) ainda retrata que, a concentração de esteroides (hormônios), como estrona (E1), 

estradiol (E2), zearalanone (ZAN) e etinilestradiol (EE2), absorvidos por uma planta varia em relação 
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à concentração destes hormônios disponíveis em fase aquosa dentro da raiz da planta e no exterior da 

raiz (solo), uma vez que tais hormônios são capazes de mimetizar hormônios naturais. O bambu, 

dessa forma se nutrem destes hormônios disponíveis no solo para auxílio ao seu desenvolvimento e 

reprodução.  

O estradiol que é um hormônio sintético presente na molécula de etinilestradiol, por exemplo, possui 

estrutura e funcionamento semelhante ao hormônio natural dos mamíferos, denominado estrona, que, 

quando conjugado a outros excipientes a uma quantidade de 0,45 mg, equivale a 300 mg do 

fitoestrogênio isoflavona (FRANCO, 2008). A isoflavona é sintetizada pelas plantas através de um 

metabolismo secundário, cuja enzima chave de produção deste hormônio também produz a lignina e 

a antocianina (JUNG et al., 2000). 

A isoflavona é capaz de prover à planta proteção contra predação (CHIARI, 2003), enquanto que as 

antocianinas são pigmentos vegetais de flores, frutos, folhas e, alguns caules e raízes (BOBBIO; 

BOBBIO, 1995), e a lignina é um dos principais componentes dos tecidos das angiospermas, como o 

bambu, e gimnospermas, tendo papel importante no transporte de água e nutrientes na planta, e lhe 

conferindo proteção contra ataques de microrganismos e resistência mecânica (SALIBA et al., 2001). 

Dado isso, percebe-se a possível ação do bambu na absorção do EE2, devido a sua similaridade com 

a isoflavona, e sua importância no metabolismo vegetal, junto à produção de antocianina e lignina. 

Kabata-Pendias e Pendias (2001) também relatam que existe uma grande correlação entre o conteúdo 

de poluentes nas plantas e a concentração destes elementos disponíveis no solo. Estes fatos remetem 

à relação crescente envolvendo o aumento na eficiência de remoção de EE2 quanto maior a 

concentração deste elemento disponibilizada à planta pelo solo.  

Nos estudos realizados por Balina et al. (2015) foi analisado o impacto negativo crescente e gradual 

do EE2, em função de suas concentrações variando de 10 µg/L a 5.000 µg/L, no crescimento de 

microalgas. Foi observado que o EE2 prejudicou a divisão celular e teve influência negativa na 

produção de carbono reduzindo a biomassa das microalgas. Pocock e Falk (2014) também 

observaram a inibição do crescimento de algas verdes sob concentrações de EE2 a 7 µg/mL. Neste 

trabalho não foi percebido efeito negativo do EE2 sobre as plantas de bambu, embora seu crescimento 

e coloração das folhas tenha sido feita apenas visualmente.  

Ainda sobre os efeitos dos hormônios nas plantas, Adeel et al. (2017) relatam que hormônios como 

o β-estradiol, progesterona e a androsterona melhoram o crescimento das plantas, devido ao aumento 

de proteína solúvel e açúcares. Relatam, ainda que estes hormônios são capazes de induzir a produção 
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de enzimas antioxidantes nas plantas, por mecanismos de ativação, que as protegem dos sintomas 

ocasionados por elementos tóxicos, como alto teor de sais e metais pesados. 

Quanto ao solo, Alleoni et al. (2005) relatam que o processo de adsorção é capaz de controlar a 

concentração de íons e complexos na solução presente no solo. Dessa forma, este processo acaba por 

exercer uma influência positiva na sua absorção pelas raízes das plantas, conforme foi observado 

neste trabalho.  

6 CONCLUSÃO 

• Neste trabalho foi observado a alta eficiência de remoção do 17α-etinilestradiol (EE2) do       

efluente sanitário em um sistema de zona de raízes utilizando solo vegetado com bambu      barriga 

de Buda. 

• As eficiências médias de remoção variaram de 79,77% a 94,44%. 

• A eficiência de remoção pelo bambu Barriga de Buda pode estar diretamente ligada à           

capacidade dos estrogênios sintéticos, como o EE2, de mimetizar os hormônios naturais, enquanto 

que à eficiência de remoção pelo solo está diretamente ligada à sua capacidade de filtração do 

efluente, com adsorção de matéria orgânica e EE2. 
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