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1. RESUMO 

Estudos recentes evidenciam a presença de contaminantes nos corpos d’água advindos de 

drogas anticoncepcionais sintéticas utilizadas pelas mulheres e eliminadas pela urina, bem 

como hormônios naturais eliminados por mulheres grávidas, crianças, homens e por animais 

da pecuária. A presença de etinilestradiol em água influência a germinação da alface, agrião 

e a rúcula? As hortaliças são de grande importância na alimentação humana por conter 

vitaminas e minerais fundamentais para o funcionamento do organismo.  Os extratos são 

obtidos nas concentrações de 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, bem como uma solução controle de 

água destilada e aplicados nas sementes em placa de petri colocadas posteriormente para 

germinação. Serão analisados a porcentagem, o tempo médio e a velocidade de 

germinação, o comprimento da parte aérea e da raiz das plântulas, o número total de 

sementes germinadas. Os dados obtidos serão submetidos à transformação para 

homogeneização das variâncias e os dados transformados submetidos à análise de 

variância e as médias separadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
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2. INTRODUÇÃO 

A avaliação dos efeitos tóxicos e nocivos causados pelo descarte em água dos 

anticoncepcionais, como o etinilestradiol, é bastante difícil e depende de uma análise 

detalhada da sua distribuição, dos efluentes e outros corpos d’água, da sua concentração, e 

dos efeitos ambientais sobre a qualidade de vida dos organismos, da produção agrícola e da 

saúde humana. 

A contaminação dos corpos d‘água pelo estrogênio e outros hormônios e drogas 

causa inúmeros malefícios segundo estudos publicados na última década. Em peixes causa 

o intersexo (GOLDENBERG 2010). Em seres humanos impede a produção de proteínas 

imunológicas (MCKIE 2012) e poderia estar antecipando a puberdade das adolescentes 

femininas (JORDÃO 2010), além de causar câncer de mama em mulheres e diminuição do 

número de espermatozóides em homens (GIROTTO & al. 2007; JORDÃO 2010). Também 

promove alterações no metabolismo e no comportamento animal com desequilíbrio das 

populações aquáticas (JORDÃO 2010).  

Segundo GIROTTO & al. (2007) estes contaminantes endócrinos e os fármacos tem 

despertado interesse para o estudo de seu impacto ambiental pela sua associação a 

diversas anomalias, entre aquelas citadas acima. Por isso, cada vez mais estudos conectam 

os efeitos da exposição a essas drogas e a sua presença na natureza. 

 



3. OBJETIVOS 

Busca-se descobrir os efeitos das drogas anticoncepcionais sobre a germinação de 

sementes de hortaliças frequentemente usadas na alimentação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A obtenção do extrato contendo etinilestradiol 1 mg será realizada macerando 20 

comprimidos de Evanor (etinilestradiol a 0,05 mg por comprimido) e sua diluição em 100 mL 

de água destilada. As diferentes concentrações utilizadas serão: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 

(miligramas de etinilestradiol mL-1 de solvente), além da testemunha (água destilada). Os 

testes de germinação seguem metodologia adaptada de GOETZE & THOMÉ (2004) com 

aplicação de 4mL de extrato em 5 sementes de agrião (Nasturtium officinale), alface 

(Lactuca sativa) e rúcula (Eruca sativa). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O estudo contribui para a pesquisa e análise da relação entre drogas e seus efeitos 

nos recursos hídricos, visando promover ferramentas que justifiquem a preservação do meio 

físico e consequentemente da biodiversidade da fauna e da flora. Sob o ponto de vista da 

saúde pública, o estudo contribui para maiores discussões sobre a relação de consumo e 

produção, atualmente enfatizada no uso de substâncias agrotóxicas e dos organismos 

transgênicos. Numa primeira etapa foi realizado o levantamento bibliográfico e foi detecada 

a grande escassez de estudos relacionados ao tema-objetivo do presente trabalho. Os 

experimentos foram conduzidos e os dados gerados encontram-se em análise e discussão. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

 Testes em germinação de sementes de Alface (Lactuca sativa) em diferentes 

concentrações de extrato com o EE2 

A velocidade da germinação das sementes de alface foi levemente afetada pelo 

extrato de EE2 (etinilestradiol sintético). No tratamento testemunha 33% das sementes de 

alface já haviam germinado após período de 48 horas, enquanto que com a presença do 

extrato de EE2 13% das sementes germinaram na concentração 1:1. Nos tratamentos 1:2, 

1:4, 1:8 e 1:16 observou-se um aumento na germinação em relação ao tratamento 



testemunha. O EE2 pode estar contribuindo para o desenvolvimento do meristema apical 

das sementes ao invés de inibí-lo.  

 

 Testes em germinação de sementes de Rúcula (Eruca sativa) em diferentes 

concentrações de extrato com o EE2  

A velocidade da germinação das sementes de alface foi levemente afetada pelo 

extrato de EE2 (etinilestradiol sintético). No tratamento testemunha 47% das sementes de 

rúcula já haviam germinado após período de 24 horas, enquanto que com a presença do 

extrato de EE2 13% das sementes germinaram na concentração 1:1 havendo uma 

diminuição. A velocidade de germinação foi alterada em todos os tratamentos após período 

de 24 horas. 

 

 Testes em germinação de sementes de Agrião (Nasturtium officinale) em 

diferentes concentrações de extrato com o EE2  

A velocidade da germinação das sementes de agrião, foi diferente das outras hortaliças 

testadas. As sementes germinaram apenas após o período de 7 dias, período este de 

quebra da dormência da semente. Após isso, observou-se que no tratamento testemunha e 

no tratamento 1:16 tanto mersitema apical radicular como o caulinar desenvolveram-se 

melhor que nos outros tratamentos. Assim a germinação foi parcialmente inibida nos 

tratamentos 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. A melhor germinação do tratamento 1:16 ocorre, 

possivelmente, ao efeito feedback da substância em relação ao seu papel inibidor no 

embrião vegetal.  
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