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Resumo 

 

No município de Novo Hamburgo, RS, a água bruta utilizada pela Estação de 

Tratamento de Água (ETA-NH) é captada do Rio do Sinos, o qual  recebe diariamente  

diversos poluentes tóxicos.  A qualidade da água após o tratamento convencional é 

medida por meio de análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos; porém, 

sozinhas essas análises não avaliam os danos biológicos que esses poluentes possam 

causar. Contudo, a associação de novas metodologias visa contribuir no monitoramento 

da qualidade dessa água. O objetivo desse estudo foi verificar os efeitos citotóxicos da 

água bruta e tratada da ETA-NH nas linhagens celulares Hep-2 e Vero. Para os ensaios 

foram semeadas 2x10
4
 células/poço, em placas de 96 poços para os ensaios da redução 

do MTT e incorporação do vermelho neutro. Para o ensaio do azul de tripan foram 

semeadas 2x10
5 

células/poço em placas de 24 poços. As águas foram coletadas nos 

meses de março a agosto de 2014 e foram esterilizadas por microfiltração em membrana 

0,22 µm e utilizadas para o preparo dos meios de cultivo servindo como diluentes do 

meio DMEM e expostas nas células em diferentes concentrações por 24 horas e o 

controle negativo foi utilizado meio padrão. Foi observado efeito citotóxico das águas 

com característica dose-dependente em todos os ensaios durante o período monitorado, 

com maior amplitude entre as concentrações em relação ao controle negativo. Para a 

água tratada houve um aumento na atividade mitocondrial entre 13 a 41% e uma 

diminuição viabilidade lisossomal entre 27 a 47%. Para a água bruta houve um aumento 

na atividade mitocondrial entre 9 a 62% e uma diminuição na viabilidade lisossomal 

entre 22 a 49%. E para o ensaio do azul de tripan, foram observados os mesmos efeitos 

tóxicos do ensaio do VN para as amostras e cultivos. Portanto, diante das alterações de 

aumento na atividade mitocondrial e diminuição na viabilidade lisossomal observadas 

nos cultivos celulares, concluímos que o tratamento convencional utilizado para tornar a 

água potável não está conseguindo eliminar as substâncias que causam efeitos 

citotóxicos na água bruta durante o processo de potabilidade.  
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