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Introdução 

A evolução da indústria e da agricultura acarretou 

na introdução ao meio ambiente de novos 

compostos que podem causar toxicidade em seres 

humanos e animais, mesmo em concentrações na 

ordem de ng L
-1

. Entre estes, destacam-se os 

desreguladores endócrinos (DE), os quais tem sido 

frequentemente encontrados em efluentes e águas 

superficiais
1
. Neste contexto podemos citar o 

plastificante bisfenol-A (BFA), amplamente utilizado 

na produção de policarbonatos
2
. A distribuição, o 

transporte e destino dos DE em ambientes 

aquáticos são controlados pela matéria orgânica 

natural (MON), que é formada principalmente pelas 

substâncias húmicas (SH). Considerando esses 

aspectos, o presente estudo teve como objetivo 

caracterizar a interação entre bisfenol-A e matéria 

orgânica natural por meio de Espectroscopia de 

Fluorescência Molecular. Para tal estudo, foram 

utilizadas duas amostras padrão da Sociedade 

Internacional de Substâncias Húmicas – IHSS (MON 

e ácido fúlvico – AF do Suwanne River). 

Resultados e Discussão 

Todos os experimentos foram realizados com um 

tempo de contato de 24 h, sob agitação e 

temperatura constantes de 200 rpm e 25ºC, 

respectivamente. Após a interação, as amostras 

foram analisadas em um espectrofluorímetro no 

modo emissão. Os dados de caracterização da 

MON-SR e de ácido fúlvico estudados foram 

coletados na homepage IHSS
3
. Por meio dos 

resultados encontrados (Figura 1) fica evidente a 

relação direta entre a concentração de bisfenol-A e 

a interação entre os compostos. Além disso, a 

interação entre bisfenol-A e AF-SR é ligeiramente 

mais intensa. Conforme as análises de 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

de carbono 13 (RMN C
13

) o AF-SR tem 37% de 

carbono aromático e 19% de carbono carboxílico, já 

a MON-SR tem 23% de carbono aromático e 20% 

de carbono carboxílico. Como a quantidade de 

carbono carboxílico é bastante semelhante entre as 

amostras, considera-se que os grupos aromáticos 

do AF-SR podem ser os responsáveis pela sua 

maior interação com o BFA. 
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Figura 1. Interação entre 20 mg L

-1
 de amostra e 

BFA (IF = Intensidade de Fluorescência). 
 

Quando se trata de desreguladores endócrinos 

com matéria orgânica vários tipos de interações 

podem ocorrer entre esses compostos, as quais são 

as responsáveis pela biodisponibilidade dos 

mesmos em ambientes aquáticos. A formação de 

ligações de hidrogênio entre MON e desreguladores 

endócrinos é possível, desde que a molécula de DE 

tenha grupos: carboxila, fenol ou hidroxila; como no 

caso do bisfenol-A
2
. Considerando a estrutura do 

BFA e a quantidade de carbono aromático presente 

tanto na matéria orgânica natural quanto no ácido 

fúlvico, pode-se atribuir que as interações 

predominantes são entre elétrons π. 

Conclusões 

Os resultados indicam que a interação entre a 

amostra de AF-SR e o plastificante bisfenol-A é 

maior do que com a amostra de MON-SR. Esta 

interação ocorre preferencialmente entre os elétrons 

π e ligações de hidrogênio, devido a presença de 

grupos fenólicos no BFA e nas amostras estudadas. 
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