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RESUMO --- Neste trabalho buscou-se o desenvolvimento de método analítico para 
determinação de compostos com conhecido efeito hormonal. O bisfenol A é amplamente utilizado 
como monômero na produção de policarbonatos. Ftalatos são empregados como plastificantes para 
dar maleabilidade a polímeros. O descarte destes materiais poliméricos pode contaminar o ambiente 
pela lixiviação de moléculas livres que ficam no polímero final sem se ligar quimicamente a este. 
Otimizaram-se as condições para a determinação por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(CLAE), com detecção por espectrometria na região do UV, em 230 nm. Construiu-se curva 
analítica nas concentrações entre 0,01 e 10 mg L-1, para bisfenol A, e entre 0,1 e 10 mg L-1, para 
fitalatos. Foram fortificadas amostras de água destilada em sistema de vidro, no nível de 0,01 mg L-
1, para bisfenol A, e de 0,1 mg L-1 para ftalatos. Esta amostra foi extraída com diclorometano, 
evaporada e retomada com metanol. As recuperações foram inferiores àquelas requeridas pelos 
procedimentos comuns de validação de métodos cromatográficos. Realizou-se a extração em 
cartucho de C18, encontrando-se recuperações superiores a 70%. Realizaram-se determinações em 
amostras de água potável distribuída pelo sistema de abastecimento de água de São Luís. 

 
ABSTRACT --- In this work, we searched the development of analytical method for determination 
of compounds with known effect hormonal. Bisphenol A is widely used as monomer in the 
polycarbonates production. Phtalates is used to give malleability for polymers. The discarding of 
these polymeric materials can contaminate the environment for the free molecule leaching from 
final polymer without binding to this. The conditions for the determination for High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) had been optimized, with detention by spectrometry in the region 
of the UV, 230 nm. Analytical curve was constructed in the concentrations between 0,01 and 10 mg 
L-1, for bisphenol A, and between 0,1 and 10 mg L-1, for phtalates. Water was distilled in glass 
system, and samples had been contaminated, at level of 0,01 mg L-1, for bisphenol A, and of 0,1 
mg L-1 for phtalates. This sample was extracted with dichlorometane, evaporated and retaken with 
methanol. The recoveries had been inferior to those required by the common procedures of 
validation of chromatographic methods. It was become fulfilled extraction in cartridge of C18, ant it 
showed recoveries greater that 70%. We made the analysis in samples of drinking water distributed 
by the system of water supply of São Luís.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A principal via de intoxicação nos seres humanos é o consumo de água contaminada. Isto se 

agrava se consideramos que a disponibilidade de água potável de boa qualidade tem estado cada vez 

mais escassa, ou pelo estresse hídrico, falta de disponibilidade quantitativa da água, ou pela 

contaminação crescente destes recursos, uma vez que é o destino final dos mais diferentes poluentes 

e contaminantes oriundos das atividades humanos (ARAÙJO et al., 2004). Não se pode falar 

simplesmente em diminuição da quantidade de água no mundo, devemos apontar, também, o grave 

problema da diminuição da disponibilidade de água de boa qualidade. Uma vez que a oferta de água 

diminui, a sua qualidade pode se degradar por diversos fatores, como por exemplo, o aumento na 

concentração de sais, de substâncias tóxicas solúveis e contaminantes microbiológicos, entre outros 

(Oliveira, 2004). 

A preocupação com diferentes poluentes no ambiente, que podem causar diferentes danos 

aos organismos, desde efeitos carcinogênicos até teratogênicos (efeitos no nascimento) tem crescido 

desde a Segunda Guerra Mundial, com o advento dos pesticidas sintéticos. Entretanto, na última 

década um novo grupo de compostos tem atraído a atenção de diversos pesquisadores pelo mundo: 

os perturbadores endócrinos (ou agentes hormonalmente ativos – AHAs). Tais compostos podem 

perturbar o sistema endócrino de diversos animais, incluindo-se os humanos, uma vez que 

mimetizam a dinâmica dos hormônios, substituindo-os,ou, ainda, inibi-los ou alterar as funções 

normais do sistema imunológico ou nervoso (CASTRO, 2002). Nos níveis em que se encontram no 

ambiente, tais substâncias não levam à morte das células nem atacam o DNA. Sua ação é sobre os 

hormônios, podendo, ainda, aumentar ou diminuir as concentrações dos hormônios naturais 

(SANTA MARTA, 2001). Isto pode levar a um quadro em que a informação contida no DNA 

defina uma determinada característica, mas no momento em que a mensagem química é enviada 

para as células, os distúrbios causados por estes poluentes podem levar a resultados diferentes do 

esperado. Assim, os indivíduos não serão construídos de forma correta, embora os seus gens 

possuam as informações necessárias para isto (DUMANOSKI apud MOZETO, on line, 2005).  

Efeitos como desenvolvimento sexual anormal, redução da fertilidade masculina, alterações 

nas glândulas tireóides, supressão imunológica, efeitos neurocomportamentais, além de 

desenvolvimento de câncer de próstata ou mama, podem ser observados em diversos organismos, 

destacando-se, também, a mudança de sexo de alguns peixes (CASTRO, 2002). 

Estas substâncias podem ser naturais, como os fitoestrogênios presentes em alguns 

alimentos, como os produtos a base de soja, ou compostos sintéticos, como alguns inseticidas (os 

organoclorados), os PCBs, os alqui-fenóis polietoxilados (AFPE), as dioxinas, o dibenzeno-furano, 

os ftalatos e o bisfenol–A (CASTRO, 2002). Dentre as diferentes substâncias tóxicas presentes nas 
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águas que podem causar efeitos sobre o sistema endócrino, destaca-se o bisfenol–A, plastificante, 

empregado na obtenção de policarbonatos, utilizado nos frascos de água potável, de resinas usadas 

na embalagem de alimentos e em fornos microondas, em gavetas de refrigeradores, em mamadeiras, 

em selantes dentários, entre outros produtos (NASCIMENTO FILHO et al., 2001;  CASTRO, 

2002; COELHO, 2002). 

O bisfenol-A (2,2-bis-4-hidrofenil propano, C15H16O2) é encontrado como flocos sólidos ou 

pó, com coloração variando de branco a marrom claro, de odor fraco que lembra remédio, sendo 

mais denso que a água, densidade relativa 1,195 a 25° C, massa molar de 228,28 g.mol, ponto de 

ebulição de 157°C, solubilidade na água de 0,6 g.L-1 a 25°C. Os dados toxicológicos deste 

composto são: LD50 para ratos de 3,300mg.kg-1 via oral; LD50 para camundongos de 2,500 mg.kg-1 

via oral e de 150 mg.kg-1 via dérmica (intra-peritonial); LD50 para coelhos de 2,230 mg.kg-1 via 

oral; LD50 para mamíferos de 6,500 mg.kg via oral. Este composto é irritante para o nariz, garganta, 

olhos e pele (CETESB, on line,2005). 

O interesse ambiental e de saúde pública com relação à presença de bisfenol-A em amostras 

de água e alimentos baseia-se no fato de que este composto pode apresentar efeitos endócrinos em 

concentrações menores que 1ng.L-1 (WATABE et al.,2004), ou seja, em níveis de parte por 

trilhão(ppt).Cabe ressaltar o fato de não haver legislação brasileira que estipule valores permitidos 

neste composto em diferentes índices. Tais estudos podem servir de referência para que se façam 

análises do ciclo de vida dos produtos que o contém a fim de diminuir sua utilização, substituindo-o 

por materiais mais seguros. 

Estudos relacionam o aumento do número de abortos e do número de casos de câncer de 

testículos e a diminuição da contagem de espermatozóides em humanos com atividades 

profissionais que exigem a manipulação bisfenol-A e seus derivados em materiais dentários, citando 

ainda como a feminilização e a diminuição do tamanho testicular (COELHO, 2002). A figura 1 

apresenta a fórmula estrutural do composto em estudo.  
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Figura 1 – Fórmula estrutural do bisfenol-A. 

 

Dentre as diferentes substâncias tóxicas presentes nas águas, podem-se destacar ainda os 

ftalatos, que são ésteres do ácido flálico (Figura 2). A identificação de alguns ftalatos é mostrada na 

Tabela 1. Estes compostos são amplamente utilizados nas mais diversas atividades industriais, 

podendo-se citar: produção de plásticos, principalmente de policloreto de vinila (PVC), vernizes, 
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resinas, papéis de embrulho, entre outros. Estes plastificantes não estão ligados de forma 

irreversível ao polímero produzido, podendo migrar para o ambiente, dependendo das condições de 

disposição (SALAZAR et al., 2004). Em brinquedos e artigos para bebês, testes mostraram que os 

ftalatos podem ser disponibilizados na saliva das crianças, sendo ingerido pelas mesmas 

(FERNÀNDEZ et al., 2005). Cabe ressaltar que estes indivíduos são mais suscetíveis aos efeitos 

endócrinos destes compostos, uma vez que seu sistema reprodutor ainda está em formação. 

 

Figura 2 – Fórmula estrutural genérica dos ftalatos. 

 

Tabela 1 – Identificação de alguns ftalatos. 

Ftalatos de...  Abreviação  R1 R2 
di-n-butila 
Butilbenzila 
di-n-octila 
di-isononila 
di-isodecila 
di-(2etilhexila) 

DBF 
BBF 
DnOF 
DINF 
DIDF 
DEHF 

(CH2)3CH3 
(CH2)7CH3 
(CH2)7CH3 
(CH2)6CH(CH3)2 
(CH2)7CH(CH3)2 
CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 

(CH2)3CH3 
CH2(C6H5) 
(CH2)7CH3 
(CH2)6CH(CH3)2 
(CH2)7CH(CH3)2 
CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 

 

Ftalatos são aditivos aos plásticos, especialmente PVC, que lhes conferem uma variedade de 

características que vão desde flexibilidade até a retardação de Chamas. Por não estarem ligados 

quimicamente aos plásticos, os ftalatos podem ser lixiviados para o meio ambiente 

(Aloeforeverbrasil, 2004). Os produtos de PVC são divididos em duas grandes classes: Rígidos e 

Flexíveis. Esses plastificantes são utilizados em diversas aplicações. São geralmente líquidos e 

inodoros, não voláteis com baixa solubilidade. 

Devido ao exposto, faz-se necessário o desenvolvimento de métodos fáceis e rápidos para a 

determinação destes compostos em amostras de água de abastecimento e águas superficiais, 

empregadas na Ilha do Maranhão, tanto na agricultura familiar quanto na dessedentação de pessoas 

e animais, sendo possível otimizar e validar uma metodologia baseada em uma simples extração 

líquido-líquido, seguida da determinação por CLAE com detecção de UV. 
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2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A primeira pessoa a trabalhar com Bisfenol-A foi Krishman, em 1993. Ele usou o método de 

extração por autoclavagem com frascos de policarbonato.  Para a devida determinação de Bisfenol-

A em amostras ambientais, métodos suficientemente sensíveis devem ser desenvolvidos. Dentre os 

métodos encontrados na literatura, podem-se destacar aqueles baseados em cromatografia gasosa 

(CG) acoplada à espectrometria de massa (EM), por conciliar a alta resolução da CG à elevada 

especificidade da EM. NASCIMENTO FILHO et al. (2002) desenvolveram método empregando 

extração em fase sólida (EFS) empregando resina polimérica XAD-4, para a determinação deste e 

de outros poluentes em chorume. Esta também utilizando EFS com cartuchos de co-polímero N-

vinilpirrolidona/difenilbenzeno, para a determinação deste composto em amostras de água de rios e 

costeiras, encontrando recuperações de 73% e limite de detecção de 0,002 µg.L-1 (AZEVEDO et 

al.2001). Entretanto, esta técnica apresenta a desvantagem de exigir processos de pré-tratamento 

laboriosos, além de elevado custo operacional (WATABE et al.,2004). 

Métodos empregando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) também podem ser 

empregados com detecção por UV, fluorescência ou eletroquímico. Considerando o fato de que 

métodos baseados em CLAE, geralmente, apresentam limites de detecção superiores àqueles 

observados na CG, fazem-se necessários passos de pré-concentração que forneçam melhores 

resultados. BRAUNRATH & CICHINA (2005) desenvolveram método baseado na extração em 

fase sólida por imuno-afinidade, empregando coluna C18, com fase móvel de tampão acetato de 

sódio (pH 4,8)/ acetonitrila (60:40 v/v) e limite de  detecção de 0,1 ng.mL-1, para amostras de 

alimentos sólidos. 

WATABE et al. (2004) desenvolveram material de reconhecimento molecular, baseado em 

impressão molecular, para a etapa de pré-concentração, e posterior determinação em CLAE com 

detector eletroquímico e de UV. Estes autores empregaram coluna C18 e fase móvel com tampão 

fosfato de sódio (pH 7,0)/acetonitrila (65:35, v/v). Observaram, ainda, que o sinal obtido pelo 

detector eletroquímico se mostrou muito maior que aquele observado para UV, obtendo-se 

melhores limites de detecção. 

JUNKO SAJIKI et al.,(1999) desenvolveram um projeto para análise de soros em relação a 

presença de Bisfenol-A, utilizando dois sistemas de alta performance em cromatografia líquida. Os 

métodos utilizados foram: EFI-MS (ionização por impacto de elétrons e ED (detector 

eletroquímico). No sistema de CLAE e detector eletroquímico foram utilizados os seguintes 

solventes: acetonitrila- água- ácido fosfórico (40:60:0,2). Utilizou-se como um padrão soro de feto 

bovino comercial. 
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Braunrath et. al. (2005) e YEN SUN et al.(2000) analisaram latas de refrigerantes, frutas e 

vegetais. Utilizou o método de CLAE com quimiluminescência por reação com peroxialato. Foi 

empregada a mistura de acetonitrila-imidazol- HNO3 como fase móvel.  

COSTNER (greenpeac Internacional) e JONH BUTCHER (greenpeac internacional) 

fizeram um trabalho de análise de poeiras de casas e locais de trabalho. Nesse trabalho fez-se a 

análise de várias substâncias, dentre elas, o Bisfenol-A. No pré-tratamento as amostras foram 

armazenadas em temperatura ambiente até a análise. A extração foi feita pelo seguinte método: a 

amostra foi precipitada por Soxhlet, de um dia para o outro, com diclorometano. O estrato foi 

filtrado e reduzido a um volume final de 25 mL com clorometano. Uma parte desse extrato foi 

evaporada até se tornar seca, sob nitrogênio. O resíduo foi dissolvido novamente em uma mistura 

50/50 de água e metanol. Por final, o extrato foi filtrado através de um filtro de 0,45 µm e preparado 

para as análises instrumentais. O Bisfenol-A foi analisado com o uso da cromatografia líquida em 

combinação coma espectrometria de massa (CL/MC). A CL/MS foi feita em um sistema 

HEWLETT PACKARD 1100 ( LC/ESI/MS) equipado com uma pré-coluna e uma coluna analítica 

C18 de comprimento 15 cm, id.de 13,9 mm. 

AZEVEDO et al. (2001) utilizaram um método analítico que envolveu a preconcentração de 

200mL de água, utilizando extração por fase sólida com cartuchos OÁSIS, seguida de análise por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. Neste projeto analisou-se tanto a 

presença do Bisfenol-A como do 4-nonifenol. As recuperações do Bisfenol-A e do 4-nonifenol 

foram 119%  e 73% respectivamente,os limites de detecção foram de  0,002 µg L-1 e 0,01µg  L-1 

respoectivamente. Foram analisadas 135 amostras. As concentrações dos compostos estudados 

variam de 0,2 e 4,0 µg L-1  e 0,2 a 30 µg L-1  respectivamente. Somente em duas amostras de água 

variaram de rios, a concentração dos isômeros de 4-nonifenil ultrapassou 10 µg L-1   e do Bisfenol-

A 2 µg L-1  . 

JIN et al. (2004) determinaram o 4-terc-octilfenol (OP), o 4-nonifenol (NP) e Bisfenol-A 

(BPA) na superfície das águas do Rio Haihe em Tianjin na China, por cromatografia gasosa e 

espectrometria de massa. Foi feita extração e concentração a partir de 300mL de amostras de água 

por extração líquido-líquido usando dicloromentano anidrido e trifluorometano. A quantificação 

com cromatografia gasosa e espectrometria de massa, com monitoramento de íon. Quartoze 

amostras, foram analisadas, dentre elas, somente uma tinha uma  concentração relativamente alta de 

Bisfenol-A (8,30 µg L-1  ) e NP(0,55 µg L-1  ). As concentrações de OP, Np e Bisfenol-A em outras 

amostras fioram de 18,0-20,2, 106-296 e 19,1-106 ng L-1  , respectivamente. Recuperação para OP, 

NP e BPA nas amostras de água foram todos 80%.  

A liberação do ftalato para o meio ambiente ocorre durante sua síntese, produção ou na 

utilização dos produtos que o contém. Isso é facilitado devido ao que foi exposto acima. E uma de 
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suas consequências é a migração desse composto para alimentos a partir das embalagens plásticas 

de cloreto de polivinil (PVC), como das Pets da garrafa de bebidas, dos copos e filmes de plástico 

que cobrem os alimentos, assim como são liberados dos brinquedos, bico de mamadeira e de 

chupetas etc., indo diretamente para a boca das crianças, sempre que são mordidos.  

Em relação aos brinquedos, os fabricantes não fornecem informação sobre a composição dos 

brinquedos. O Greenpeace adquiriu diversos brinquedos feitos de plástico em diferentes países para 

determinar os tipos e quantidades de ftalatos presentes entre 71 brinquedos, 63 eram de PVC 

flexível ou tinham partes de PVC. E, em quase todos, os ftalatos respondiam por 10 a 40% da massa 

total do brinquedo (Greenpeace, 2000). 

Os ftalatos mais utilizados pela indústria em geral são o DOP (di-octilftalato) usado em bolsas 

de sangue, simuladores de tecidos humanos, embalagens, calçados tubos etc; o DIDP (di-

isodecilftalato) aplicado na fabricação de fios, cabos e brinquedos; o DIBP (di-isobutilftalato) 

empregado em conjunto com o DOP em calçados, mangueiras de jardim etc; temos também o 

DEHP (di-2etilhexilftalato) no qual sua formação isométrica, o ftalato DINP (di-isononila) mostra 

propriedades tóxicas em animais de laboratório (Aloeforeverbrasil, 2004). Os efeitos em animais 

silvestres e de laboratórios, foram relacionados na saúde reprodutiva, inclusive redução de 

fertilidade, aborto, defeitos congênitos, contagem anormal de esperma e danos testicular, como 

câncer do fígado e dos rins. 

Além disso, os ftalatos são considerados pseudo-estrogênio, pois têm um núcleo molecular 

similar ao do estradiol, principal hormônio produzido pelos ovários xenobióticos, ou seja, estranhos 

ao organismo. Por isso inúmeros estudos têm constatado a estreita relação entre os ftalatos e a 

infertilidade masculina (CARRARA, 2004). 

Essas substâncias químicas substituem os hormônios naturais, transtornando os processos 

normais de reprodução e desenvolvimento (NOSSO FUTURO ROUBADO, 2001). Estes imitadores 

artificiais dos estrógenos diferem em aspectos fundamentais dos estrógenos vegetais. Pois o nosso 

organismo é capaz de decompor e excretar os imitadores naturais dos estrógenos, mas muitos dos 

compostos artificiais resistem aos processos normais de decomposição e se acumulam no 

organismo, submetendo humanos e animais a uma contaminação. 

Esses compostos (ftalatos) causam a perturbação do sistema endócrino, inibem as funções 

regulares do sistema imunológico, nervoso. Podendo desenvolver doenças como câncer de mama, 

próstata, fígado, rins, útero, desenvolvimento sexual anormal, redução de fertilidade masculina, 

alteração de glândulas tireóides, supressão de imunidade e efeitos neurocomportamentais, até 

modificação de sexo de animais em ambientes aquáticos (ENGENHARIA SANITÀRIA E 

AMBIENTAL, 2002). 
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A exposição a estes agentes pode ocorrer a partir de uma variedade de fontes de forma 

voluntária ou não. Assim, homens e animais estão expostos a alguns compostos químicos sintéticos 

através de sua dieta diária, incluindo o consumo de água potável, ou através do contato com o ar e 

solo contaminados (CARMEN CASTRO, 2002). 

 Tanto ás águas residuárias das indústrias que utilizam os ésteres de ftalatos (EP) como os 

sacos e embalagens plásticas também contaminam o meio ambiente e a água potável, segundo os 

pesquisadores Rodrigo; Carasek, da UFSC e Costa Raquel; Fábio Augusto, do Instituto de Química 

da Universidade Estadual de Campinas. 

Esses compostos sintéticos possuem difícil degradação, por este motivo, acabam por se 

transformar em contaminantes em potencial dos ambientes aquáticos. Eles não costumam ser 

facilmente eliminados nos processos convencionais de tratamento de água. Assim sendo, a 

presença, destas substâncias tóxicas deve ser considerada mesmo em águas de abastecimento depois 

de tratadas. 

Além disso, o homem e animais também estão expostos a muitos perturbadores sintéticos ao 

utilizar produtos comerciais, como produtos de limpeza, pesticidas e aditivos alimentares, ou 

manipulá-los com propósitos benéficos específicos ou terapêuticos como pílulas anticoncepcionais, 

cosméticos e pesticidas (CARMEN CASTRO, 2002). 

Como foi citado acima em relação aos produtos de beleza, vários produtos como perfumes, 

cremes e desodorantes também utilizam ftalatos com solvente e conservante dos odores dos 

perfumes, revelou um estudo dos grupos de trabalho sobre o meio ambiente Coming Clean e Heath 

Care Without Harm. Dos 72 produtos testados, 52 continham ftalatos, ou seja, 72%. 

(ALOEFOREVERBRASIL, 2004). 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se como solvente neste experimento o Metanol grau cromatográfico obtido pela 

Merck. Os padrões das substâncias bisfenol-A, dibutilftalato e di-isobutil-ftalato foram gentilmente 

cedidos pela indústria Petrom Petroquímica de Mogi das Cruzes. 

A partir de então, buscou-se a otimização dos parâmetros cromatográficos para separação 

dos compostos alvo deste estudo a partir de amostras que os contenham. Deste modo, buscou-se 

uma condição cromatográfica que permitisse um tempo de retenção entre 3 e 10 min. Foram 

construídas curvas analíticas pela adequada diluição do padrão e posterior injeção no sistema 

cromatográfico. Amostras isentas do analito foram fortificadas, buscando-se melhores condições de 
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extração, comparando-se a extração com solvente e em fase sólida acompanhadas pelo posterior 

estudo de recuperação. 

O Cromatógrafo Líquido utilizado foi da marca Shimadzu, modelo LC20AT, injetor 

Rheodine® de 20µL, detector SPD20A, coluna C18 de 25 cm, uma pré-coluna C18 de 5 cm. Fase 

móvel metanol/H20 na proporção 70:30 com fluxo de 0,8 mL/min. 

Toda parte instrumental utilizada no laboratório foi constituída de vidrarias ou de metais 

evitando quaisquer contatos com objetos poliméricos. Considerando-se que os equipamentos usados 

para destilação de água no laboratório são constituídos de polímeros, além da água destilada ser 

armazenada em galão de plástico, tal prática pode contaminar nossas amostras e nos fornecer um 

resultado falso positivo. Em vista disso, montou-se um sistema para destilação de água, no qual 

todos os componentes são de vidro a fim de evitar tal contaminação. Toda a água destilada foi 

armazenada em galões de vidro vedados com papel alumínio, para que não entrasse em contato com 

a tampa de plástico. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Determinação de bisfenol A 

Preparou-se uma fase móvel de Metanol/H20 na proporção 70:30 (v/v), com fluxo de 0,8 

mL/min. A solução padrão foi preparada com diluição do composto em metanol na concentração de 

100 mg L-1, para a solução estoque, e soluções de trabalho entre 10 e 0,01 mg L-1. Em seguida, 

injetou-se 20µL de cada solução monitorando-se dois comprimentos de onda: 230nm e 254nm . 

Obteve-se o cromatograma apresentado na figura 3. 
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Figura 3 - Cromatograma obtido pela injeção de 20µL de solução de Bisfenol-A em sistema 

cromatográfico composto por coluna C18, fase móvel Metanol/H20 na proporção 70:30, monitorado 

em 230nm. 

 

Foi realizado teste com a mudança de proporção na fase móvel de 70:30. Essa alteração foi 

feita com a intenção de uma melhor separação do composto Bisfenol-A de possíveis compostos 

orgânicos que estejam presentes na água. Entretanto, os resultados não foram considerados 

adequados uma vez que esta modificação produziu tempo de retenção inferior a 3 min, podendo 

causar problemas de separação quando da análise de amostras com algum conteúdo de matéria 

orgânica natural, como substâncias húmicas. Deste modo, foi empregada a fase móvel metanol/água 

na proporção 70:30. 

Após tal procedimento, fez-se a curva analítica a partir de soluções com cinco concentrações 

diferentes: 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 e 10,0 µg L-1. Em seguida, injetaram-se as soluções, sendo possível 

então, obter a curva analítica. 

Estudos preliminares foram realizados com amostra de água mineral comercializado 

nacionalmente. Tais testes comprovaram a presença de bisfenol-A na amostra analisada, entretanto, 

em baixas concentrações. Alíquotas de 30 mL de amostras isentas de bisfenol-A, água desionizada, 

foram contaminadas na concentração de 0,3 mg L-1. As amostras foram extraídas em três etapas 

com 10 mL de diclorometano. Os extratos foram combinados e evaporados em evaporador rotatório 

até 1 mL, sendo levados à secura sob corrente de nitrogênio. Estas amostras foram retomadas em 1 

mL de metanol. 

Os estudos de recuperação mostraram que este método não proporcionava recuperações 

superiores a 70 %, conforme recomendado para este nível de concentração. Mesmo quando da 

adição de cloreto de sódio para aumentar a força iônica do meio, não foi possível obter recuperação 
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satisfatória. Devido a isto, buscou-se realizar a extração em fase sólida, empregado-se cartuchos de 

C18. Neste caso, 100 mL de amostra fortificada foi extraída em cartucho condicionado com 2 mL 

de metanol, seguido de 2 mL de água destilada em sistema de vidro. Após leve secagem do 

cartucho, retomou-se o analito pela eluição com 2 mL de metanol. Isto permitiu melhor efeito de 

pré-concentração, permitindo recuperações muito superiores e menores volumes de solvente a 

serem empregados. Obteve-se, assim, recuperações de 95 %, para os níveis de concentração de 0,01 

mg L-1, realizados em triplicata. Isto permitiu a análise de amostras de sistema de abastecimento, 

que foram coletadas diretamente no Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão. 

Encontrou-se concentrações em torno de 0,03 mg L-1 de bisfenol A nestas amostras, realizadas 

análises em triplicata. 

 

4.2 – Determinação de dibutilftalato e di-isobutilftalato 

 

Realizaram-se vários experimentos no sentido de se escolher a melhor proporção 

Metanol/água, empregando-se sempre fluxo de 0,8 mL min-1. As soluções padrões foram 

preparadas com diluição dos compostos em metanol na concentração de 100 mg L-1, para a solução 

estoque, e concentrações de 10 a 0, mg L-1, para soluções de trabalho. Em seguida, injetou-se 20µL 

de cada solução monitorando-se dois comprimentos de onda: 230nm e 254nm. O comprimento de 

onda selecionado para trabalho foi de 230 nm. Neste experimento, definiu-se como fase móvel a ser 

trabalhada o sistema de solventes metanol/água, na proporção 80:20 (v/v), obtendo-se excelente 

separação para dibutilftalato (DPB) e di-isobutilftalato (DIBP).  

Os demais ftalatos não foram investigados por terem elevado tempo de retenção. Como o 

cromatógrafo não possui o modo de operação com gradiente de concentração, tornou-se inviável o 

estudo de misturas de ftalatos com tamanhos moleculares muito diferentes. Assim, foi construída a 

curva analítica para os ftalatos DBP e DIBP e foram fortificadas amostras com estes compostos 

para os estudos de recuperação. O cromatograma obtido pela injeção de solução de DBP na 

concentração de 5 mg L-1 pode ser visto na Figura 4. 

Após o preparo das amostras, houve a interrupção nos estudos de recuperação ocasionados 

pela queima do no-break que alimenta o cromatógrafo, devido a oscilações no sistema elétrico do 

CEFET-MA. Está sendo providenciado a compra de novo no-break, de maior potência, para que se 

possa dar continuidade ao estudo. Estima-se que ainda no mês de junho este equipamento seja 

adquirido e os estudos retomados, obtendo-se os valores de recuperação até agosto próximo, 

permitindo a análise de amostras de águas naturais e de abastecimento. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 12 

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 5 10 15 20 25

tempo (min)

U
n

id
a
d

e
 d

e
 a

b
s
o

rv
â
n

c
ia

 (
m

A
)

 

Figura 4 - Cromatograma obtido pela injeção de 20µL de solução de DBP em sistema 

cromatográfico composto por coluna C18, fase móvel Metanol/H20 na proporção 80:20, monitorado 

em 230nm. 

Alíquotas de 30 mL de amostras fortificadas na concentração de 0,3 mg L-1 foram extraídas 

com diclorometano, em duas etapas, sendo filtradas, evaporadas e retomadas com 1 mL de metanol. 

Não se obteve recuperações superiores a 55%, mesmo após adição de cloreto de sódio para 

mudança da força iônica do meio. Desta forma, buscou-se a extração em cartuchos de C18, 

empregando-se 100 mL de amostra fortificada na concentração de 0,1 mg L-1, eluindo-se com 2 mL 

de metanol. Obtiveram-se recuperações de 102% para DBP e de 98% para DIPB. Amostras de água 

de abastecimento foram analisadas, detectando-se a presença destes compostos em concentração 

inferior ao Limite de Quantificação (0,01 mg L-1). 

 

5 – CONCLUSÕES 

O emprego de extração com solvente não garantiu recuperações suficientes para o uso deste 

método na determinação de plastificantes e monômeros com efeito endócrino. Além disto, este 

procedimento utiliza maiores volumes de solvente e, portanto, produz maior volume de resíduos. 

Mesmo após adição de cloreto de sódio, com a modificação da força iônica do meio, não foi 

possível retirar quantitativamente as moléculas investigadas da água. Isto pode ter se dado por não 

haver suficiente diferença de polaridade entre a água e os compostos estudados. 

O procedimento analítico desenvolvido, empregando cartuchos C18 para extração em fase 

sólida garantiu melhores recuperações e, por isto, pode ser empregado para a análise de água para a 

determinação dos compostos investigados. Os níveis investigados podem ser considerados bastante 
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baixos para cromatografia líquida, o que pode ser considerado um excelente resultado. Amostras 

analisadas apresentaram os compostos estudados em baixas concentrações. 

Fazem-se necessários mais estudos de recuperação em diferentes concentrações de 

fortificação para maior entendimento da faixa de trabalho na qual o procedimento analítico 

apresenta resultados adequados. Após este estudo, dever-se-á realizar análise de maior número de 

amostras em diferentes áreas da cidade de São Luís.  
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