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Coliformes e enteroco-
cos fecais de origem 
humana ou animal na 
água podem indicar a 
presença de patóge-
nos de veiculação hí-

drica como, por exemplo, Salmonella 
e Giardia. A identificação da fonte 
de contaminação fecal (lançamento 
de esgoto doméstico, escoamento 
de fezes animais de criação no solo, 
de animais silvestres, aves e outros) 
é importante para a implantação de 
medidas efetivas de gerenciamento 
e remediação de águas superficiais, 
segundo a pesquisadora Camila 
Carlos, autora da dissertação “Iden-
tificação de marcadores moleculares 
hospedeiro-específicos de Esche-
richia coli de águas superficiais do 
Estado de São Paulo”, apresentada no 
Instituto de Biologia (IB). No estudo, 
orientado pela professora Laura Ma-
ria Mariscal Ottoboni, ela conseguiu 
obter marcadores moleculares que 
permitem a identificação de fontes de 
contaminação fecal por possibilitarem 
a diferenciação total dos coliformes. 
Os marcadores, obtidos a partir da 
avaliação de caracteres fenotípicos 
(FT-IR), permitem saber se a con-
taminação é por fezes de humanos, 
gados, porcos, aves, entre outras es-

pécies. Na pesquisa, a espectroscopia 
FT-IR foi considerada a técnica mais 
promissora para futuros estudos de 
rastreamento de fonte microbiana.

Após descobrir os biomarcadores, 
Camila passa o bastão para outros pes-
quisadores colocá-los em prática. Os 
resultados da pesquisa devem auxiliar 
daqui por diante a Cetesb, parceira da 
Unicamp em vários projetos, a implantar 
técnicas que auxiliem no rastreamento 
dessas fontes em águas superficiais do 
Estado de São Paulo. Em um workshop 
para transferência de tecnologia, a 
pesquisadora irá capacitar profissio-
nais da Cetesb a utilizarem a técnica.

Camila explica que é difícil en-
contrar marcadores específicos de 
cada animal, porém, não é impos-
sível se a avaliação for feita a partir 
de caracteres fenotípicos. “Eles se 
mostraram mais eficientes que os 
genotípicos neste caso. Isso pode ser 
porque as características genotípicas 
podem variar mais que as fenotípi-

cas”, explica. A partir da avaliação 
fenotípica, Camila pode observar as 
diferentes características geradas pelo 
sistema digestivo dos animais, o que 
está associado aos diferentes hábitos 
alimentares. Pelo FT-IR, ela analisou 
amostras de E. coli isoladas de gali-
nhas, de humanos e de bois. “Conse-
guimos diferenciar em 100%. Teve 
discriminação perfeita”, acrescenta. 

A distribuição dos grupos filoge-
néticos principais, segundo ela, foi 
diferente entre os hospedeiros anali-
sados, o que permitiu predizer a fonte 
de contaminação fecal da maioria dos 
pontos de amostragem. “Esse método 
é importante para estudos futuros, 
nos quais se pretende conhecer a 
fonte contaminadora. Por exemplo, 
em amostras coletadas perto de área 
rural, encontramos mais coliformes 
de animais”, acrescenta.

Ela explica que o desenvolvi-
mento de métodos para identificação 
da fonte de contaminação fecal é de 

fundamental importância para as 
ações de controle, para preservar a 
integridade dos corpos d’água e para 
proteger a saúde da população, mas 
até o momento não existe um método 
único e universal para este tipo de 
análise e, no Brasil, as pesquisas nessa 
área são praticamente inexistentes, 
segundo a pesquisadora. 

Segundo Camila, a identificação 
da fonte fecal em determinado corpo 
hídrico permite realizar a avaliação 
de risco de contaminação daquele 
corpo, pois cada animal tem patóge-
nos associados. “Por exemplo, se um 
determinado corpo hídrico está con-
taminado com fezes de porcos, pode 
não oferecer riscos ao ser usado para 
esportes aquáticos e navegação, mas 
a água não serve para consumo. Com 
isso, é possível direcionar a aplicação 
daquele corpo hídrico”, explica.

Os resultados da pesquisa são 
importantes para a responsabilização 
de despejos clandestinos. “Quando 

se tem um reservatório de água 
muito grande e rodeado por muitos 
empreendimentos e é observada 
uma contaminação fecal maior que a 
permitida,  essa abordagem permite a 
identificação da fonte, possivelmente 
clandestina, de contaminação fecal.” 

Na pesquisa, Camila utilizou 174 
linhagens de origem humana, 50 de 
origem bovina, 39 de origem suína, 
16 de origem aviária, 29 de origem 
ovina, 16 de origem caprina, 44 de es-
goto, 36 de reservatórios com conta-
minação esperada de origem humana 
e 30 de rios e reservatórios com conta-
minação esperada de origem animal. 

As identificações foram feitas a 
partir de três técnicas diferentes. A 
classificação de linhagens nos gru-
pos filogenéticos de E. coli, o perfil 
genotípico por técnicas de rep-PCR 
e a espectroscopia no infravermelho 
com transformada de Fourier (FT-IR). 
Segundo a pesquisadora, o BOX-
PCR apresentou uma taxa global de 
classificação correta de 63,70%, o 
(GTG)5-PCR de 49,10%. Quando os 
dois métodos foram utilizados juntos, 
a taxa foi de 57,61%. Camila tam-
bém analisou 28 linhagens de esgoto 
também por BOX-PCR, Na análise,  
85,2% das linhagens de esgoto foram 
classificadas como de humanos. 

Ao analisar 20 linhagens de 
humanos, 15 de bois e 16 de gali-
nhas pelo FT-IR, Camila conseguiu 
separar completamente as linhagens 
segundo sua origem animal. É a pri-
meira vez que o método é usado no 
Brasil para análise de contaminação 
fecal. A pesquisa já está servindo de 
base para outros estudos.

Testes químico/eletro-
químicos realizados na 
Faculdade de Engenha-
ria Mecânica (FEM) 
da Unicamp mostram 
que é possível degradar 

em 80% o herbicida ametrina, um dos 
produtos mais utilizados para proteger 
a lavoura de cana-de-açúcar. Pelo mé-
todo convencional, os pesquisadores 
levariam cem dias para degradar 50% 
do produto, mas a eletrossíntese –sín-
tese de compostos químicos em uma 
célula eletroquímica – de peróxido de 
higrogênio (água oxigenada) permitiu 
chegar a 90% de degradação em doses 
elevadas, de acordo com o pesquisador 
André Augusto Gutierrez Fernandes 
Beati, autor da tese de doutorado “Iden-
tificação de subprodutos de degradação 
do herbicida triazínico ametrina via 
processos químico/eletroquímico”. 
Durante as pesquisas da tese, orien-
tada pelo professor Marcos Roberto 
de Vasconcelos Lanza (IQSC/USP) e 
coorientada pelo professor Rodnei Ber-
tazzoli, do Departamento de Materiais 
da FEM/Unicamp, os pesquisadores 
conseguiram também identificar 16 
subprodutos da degradação de ametrina. 

O pesquisador ressalta que a não-
degradação total da ametrina pode dei-
xar no solo seus subprodutos, sobre os 
quais não se sabe ainda se a toxicidade 
é maior ou menor que o produto inicial. 
A combinação do peróxido (H2O2) 
com ferro, luz e ozônio pode melho-
rar a velocidade da reação e eliminar 
totalmente o produto. “Tem de ser 
conjugados. É um processo avançado. 

Sai da linha convencional”, explica. 
Beati explica que para a degradação 
realizada em sua pesquisa de douto-
rado foram utilizados 200 miligramas 
de peróxido em amostras e 1 litro de 
água. Ele pontua que apesar de essa 
dose ter sido aumentada para chegar à 
degradação total, não é possível asse-
gurar se em doses elevadas o peróxido 
provocaria a contaminação da água. 
O pesquisador acrescenta que tudo o 
que é despejado em grande quantidade 
em rios pode se tornar um poluente. 

 Por observar a importância dos 
processos oxidativos avançados 
(POAs) no tratamento de água, tanto 
ambientalmente quanto academica-
mente, Beati propôs métodos para 
conjugar os POAs com processos 
eletroquímicos para produzir in-situ 
agentes oxidantes, como é o caso do 
peróxido.  A ideia é saber se a tecno-
logia eletroquímica pode ser usada 
também para o tratamento final da 
água. “Seria o sonho de consumo de 
qualquer estação de tratamento não 
ter resíduo nenhum de tratamento. 
Seria importante para descontami-
nação de água. E o peróxido poderia 

ser agente de descontaminação.” 
O monitoramento das condições 

ambientais para evitar contaminações 
em águas do lençol freático e subterrâ-
neas tem de ser feito periodicamente, 
mas, muitas vezes, ao registrar resul-
tados das avaliações, os técnicos não 
conseguem identificar os subprodu-
tos, colocando em risco a vida de seres 
vivos. “Quem faz o monitoramento 
fala: ‘vamos monitorar a ametrina’, 
mas a ametrina perde agrupamento de 
hidrogênio, de nitrogênio, de enxofre 
e aí já não é ametrina, é um produto 
de degradação”, explica Beati.

Beati enfatiza que no Brasil, em 
menos de 1% das terras agricultáveis 
plantam-se 4,5 milhões de hectares de 
cana (duas vezes a área do Estado do 
Piauí), mas para manter a produção, 
os herbicidas acabam sendo usados 
em excesso. “Se pensarmos que 70% 
da água doce utilizada na agricultura 
serve para irrigação, imagine a quanti-
dade de herbicida que escorre para os 
rios. E esta água é utilizada para abas-
tecimento tanto das indústrias quanto 
de nossas residências”, argumenta.

O desenvolvimento da primeira 

fase do projeto, o qual estava relacio-
nado à degradação química da AME, 
a partir de uma solução padrão, mos-
trou que as moléculas da AME são 
muito estáveis e a adição de diferentes 
concentrações de H2O2 e mudanças 
de temperatura e pH não são efetivas 
para promover a degradação, dificul-
tando a identificação de subprodutos 
de reação. Muitas vezes, os técnicos 
desconhecem uma classe na degra-
dação que não sabe se aquilo não 
é trivial para poder identificar seus 
produtos. “Existem mais de 7 milhões 
de compostos orgânicos no mundo, 
mas identificados com a classe toxico-
lógica, existem somente 1,5 mil. Isso 
significa que temos inúmeras molé-
culas que podem estar presentes ali e 
não imaginamos o que seja”, explica. 

A proposta é dar continuidade aos 
estudos para verificar como ocorre a 
degradação natural no solo e inves-
tigar a possibilidade de encontrar 
alguns desses subprodutos identifi-
cados, segundo o autor da tese. “Um 
estudo para verificar as toxicidades 
destes intermediários também seria 
importante”, acrescenta.  
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Processo químico acelera degradação de herbicida
Produto é 
um dos mais
utilizados
na proteção
da cultura de 
cana-de-açúcar

Camila Carlos, autora da dissertação apresentada no IB: resultados da pesquisa podem nortear ações da Cetesb

Identificando a fonte de contaminação da água
Pesquisadora
obtém
marcadores
moleculares
que permitem
diferenciação
de coliformes

Meio ambiente

Se por um lado tantos compos-
tos beneficiam a estabilidade dos 
negócios, por outro, podem causar 
prejuízos ambientais. A Região Me-
tropolitana de Campinas é a quarta 
na produção de cana de açúcar no 
Brasil. Na RMC, mais de mil hectares 
são destinados ao cultivo de cana. 
A ametrina é utilizada tanto na pré-
germinação quanto nos estágios 1 e 2 
do ciclo da cultura da cana-de-açúcar, 
segundo o pesquisador. E foi apenas 
um dos inúmeros produtos que podem 
ser identificados na produção de cana. 
Daí a importância de se experimentar 
novos e mais eficientes processos de 
degradação, segundo o pesquisador.

Beati acredita que devido à gran-
deza dos números do setor sucroalco-
oleiro no Brasil, não se pode tratar a 
cana-de-açúcar apenas como mais um 
produto, mas sim como o principal 
tipo de biomassa energética, base para 
todo o agronegócio sucroalcooleiro, 
representado por 350 indústrias de 
açúcar e álcool e um milhão de em-
pregos diretos e indiretos em todo 
o país. Mas para manter o status de 
um dos setores mais promissores 
do agronegócio brasileiro, é preciso 
usar muitos herbicidas, acaricidas, 
fungicidas, nematicidas, rodencidas 
e inseticidas. A quantidade excessiva 
desses produtos pode causar danos à 
saúde humana e de outros animais, 
pois, consumidos em excesso, eles 
podem afetar o sistema nervoso cen-
tral, segundo o pesquisador. 

(Maria Alice da Cruz)

O pesquisador André 
Augusto Gutierrez 

Fernandes Beati: a não-
degradação total da 

ametrina pode deixar 
seus subprodutos no solo
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