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Ocorrência e Distribuição de resíduos de Bisfenol-A em sedimentos superficiais do sistema 

estuarino de Santos e São Vicente 

 

RESUMO 

Os disruptores endócrinos (DE) introduzidos no ambiente e absorvidos por organismos vivos 

têm despertado preocupação pela sua capacidade de perturbar o sistema endócrino alterando as 

funções de hormônios naturais e consequentemente causando efeitos danosos. O bisfenol-A 

(BPA), considerado disruptor endócrino, é um dos compostos sintéticos de aplicação industrial 

mais usados em todo o planeta. Sua utilização é frequente, em embalagens de alimentos e 

bebidas, assim como em garrafões de águas. Nesse contexto, a exposição por via alimentar 

corresponde a principal forma de contaminação humana pelo BPA. No ambiente aquático este 

composto apresenta elevada persistência, e tende a bioacumular e biomagnificar sendo 

consistentemente encontrados em associação com amostras de sedimentos. Considerando esse 

cenário, o objetivo do presente trabalho é avaliar a ocorrência e distribuição espacial desse 

composto em sedimentos superficiais do sistema estuarino de Santos e São Vicente. Para tanto, 

amostras de sedimentos superficiais foram coletadas, usando uma draga do tipo Van Veen, ao 

longo de uma grade amostral previamente estabelecida no estuário. Após coleta, foi realizada a 

caracterização dos sedimentos quanto aos teores de Carbono Orgânico Total, assim como a 

determinação analítica do BPA por cromatografia gasosa. Elevadas concentrações de Bisfenol, 

entre as mais elevadas já registradas, foram encontradas em sedimentos superficiais do Sistema 

Estuarino de Santos e São Vicente. De modo geral, a distribuição espacial da contaminação 

parece estar associada a aportes oriundos de atividades industriais amplamente realizadas nas 

margens de estuário. Considerando a maioria dos pontos amostrados, concentrações com 

elevado potencial ecotoxicológico foram observadas indicando alto risco ambiental. Esses 

achados se juntam a outros estudos que já vem reportando múltiplos impactos químicos na área 

de estudo. Portanto, medidas legislativas devem ser adotadas visando proteger e conservar os 

recursos naturais assim como os valiosos serviços ecossistêmicos ainda providos pelo Sistema 

Estuarino de Santos e São Vicente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contaminação, poluição, BPA, Concentrações, impacto ambiental. 
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Occurrence and Distribution of Bisphenol-A residues in surface sediments of the Santos and 

São Vicente estuarine system 

ABSTRACT 

Endocrine disruptors (ED) released into the environment and absorbed by living organisms 

have raised concern for their ability to disrupt the endocrine system by inducing alteration in 

functions of natural hormones and consequently causing undesirable effects. Bisphenol-A 

(BPA), considered an endocrine disruptor, is one of the most widely used synthetic compounds 

for industrial application across the planet. Its use is frequent, in food and beverage packaging, 

as well as in baby bottles and water bottles. In this context, exposure through food is the main 

form of human contamination by BPA. In the aquatic environment this compound has high 

persistence, and tends to bioaccumulate and biomagnify, being consistently found in association 

with sediment samples. Considering this scenario, the objective of the present work is to 

evaluate the occurrence and spatial distribution of this compound in superficial sediments of 

the Santos and São Vicente estuarine system. For this purpose, samples of surface sediments 

were collected, using a Van Veen grab, along a previously established sampling grid in the 

estuary. After collection, the characterization of the sediments in terms of Total Organic Carbon 

contents was carried out, as well as the analytical determination of BPA by gas chromatography. 

High concentrations of bisphenol A, among the highest ever recorded, were found in surface 

sediments from the Santos and São Vicente Estuarine System. In general, the spatial distribution 

of contamination seems to be associated with releases from industrial activities widely carried 

out on the estuary margins. Considering most of the sampled sites, concentrations with high 

ecotoxicological potential were observed, indicating a high environmental risk. These findings 

join other studies that have already been reporting multiple chemical impacts in the study area. 

Therefore, legislative measures must be adopted to protect and conserve natural resources as 

well as the valuable ecosystem services still provided by the Santos and São Vicente Estuary 

System. 

 

 

 

KEYWORDS: Contamination, pollution, BPA, concentrations, environmental impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra na metade do século XVIII, foram 

descobertos novos meios de produção que objetivavam maiores quantidades de produtos e 

posteriormente, maiores lucros. Diante disso, gerou-se o processo de acúmulo que passou a ser 

redirecionado para a produção levando a expansão do capitalismo industrial (SILVA, 2007). 

Como consequência, a urbanização acentuada, o adensamento populacional, a industrialização 

e o aumento na necessidade de consumo produziram uma busca incontrolável e exploratória 

dos recursos naturais, acarretando degradação ambiental e desequilíbrio ecológico (GERENT, 

2006). Sendo assim, com a chegada do século XX, os ambientes têm se mostrado incapazes de 

se autorrenovar.  

O desenvolvimento dos sistemas produtivos e econômicos promoveu uma 

artificialização na relação humanidade/ambiente, visto que, provocam a dilapidação do 

ambiente com caráter predatório e a apropriação desregrada dos recursos (SILVA, 2007). Os 

ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa por conta de inúmeros 

efeitos negativos advindos de atividades resultantes de intervenção humana, tais como: 

mineração, construção de barragens e represas, retilinização e desvio de curso natural de rios, 

lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados, desmatamento e uso inadequado 

do solo em regiões ripárias e planícies de inundação, superexploração de recursos pesqueiros, 

introdução de espécies exóticas (GOULART e CALLISTO, 2003). Entre os principais motores 

contemporâneos da degradação ambiental estão as mudanças climáticas, que podem ser 

percebidos através de processos de desertificação, desmatamento e na diminuição da 

biodiversidade (BLANCK, 2015). 
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Atualmente, as mudanças climáticas estão produzindo inúmeros efeitos negativos sobre 

os oceanos elevando suas temperaturas, ocasionando acidificação, gerando zonas mortas (com 

baixos níveis de oxigênio) (YOUNG et al., 2016). Concomitantemente ocorre a 

desestabilização dos ecossistemas costeiros. A perda da biodiversidade em ecossistemas 

naturais influencia a redução da resistência e resiliência frente às perturbações e, 

consequentemente, simplifica os ecossistemas resultando na perda da integridade ecológica. 

Diante disso, a degradação de paisagens, alteração nos habitats, e, portanto, as extinções de 

espécies têm chamado atenção para a necessidade da conservação da biodiversidade aquática 

(GOULART et al., 2003). Segundo Stuart Pimm, da Universidade de Columbia, nos Estados 

Unidos, a destruição de habitats por fatores antrópicos, têm levado a um decaimento do número 

de espécies. De fato, estimativas apontam que pode haver uma perda de até 50% das espécies 

nos próximos 50 anos (SIH; JONHSSON; LUIKART, 2000). Outro fator responsável pela 

degradação ambiental relacionado à perda da biodiversidade ecossistêmica é a introdução de 

espécies invasoras. De todos os animais que foram extintos por causas conhecidas, 54% 

compreendem os efeitos das espécies invasoras (CLAVERO e GARCIA-BERTHOU, 2005). 

Mais além, o crescimento urbano é acompanhado com o aumento da poluição ambiental. 

A poluição de ecossistemas aquáticos é um problema ambiental global. Os ecossistemas 

aquáticos são amplamente usados pelos seres humanos, muitas vezes, de forma excessiva não 

havendo um discernimento acerca dos desequilíbrios que esta utilização pode causar a longo 

prazo e, esses ecossistemas são o destino final de substâncias de origem natural ou sintética 

devido a ação antropogênica (VENADE, 2013). A contaminação aquática pode ser gerada por 

atividades antropogênicas incluindo o lançamento inadequado efluentes de esgotos domésticos 

tratados ou não tratados, efluentes industriais, da perda e desmantelamento das bacias de 

captação, da localização imprópria de indústrias, desmatamento, agricultura, navegação e 

turismo.  
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Praticamente, todos os ambientes do planeta encontram-se sob graus variados de 

contaminação (LACERDA e MALF, 2008). Sendo assim, podem-se dividir os poluentes que 

mais causam danos ao ecossistema em dois grupos. O primeiro grupo engloba substâncias 

presentes nos efluentes das áreas urbanas relacionados à deposição de resíduos de maneira 

imprópria contemplando fundamentalmente o esgotamento sanitário. O segundo grupo é 

composto por poluentes principalmente de origem industrial incluindo substâncias tóxicas, 

como metais, gases de efeito estufa e poluentes orgânicos, incluindo aqueles gerados pela 

queima de petróleo. (LACERDA e MALF, 2008). Substâncias químicas de origem industrial 

estão cada vez mais em uso na sociedade moderna, sendo produzidas em grande escala para as 

mais variadas aplicações. No entanto, os resíduos durante e após utilização impactam de forma 

negativa o ambiente e a saúde da população (SILVA e COLLINS, 2011). Mais recentemente, 

os aportes de contaminantes de preocupação emergente (CPE), têm despertado a atenção de 

cientistas e gestores ambientais. Segundo a United States Geological Survey (USGS, 2007), os 

CPE são definidos como substâncias químicas, de ocorrência natural ou antrópica, ou 

microrganismos que não estão sujeitos a processos de controle no ambiente, mas que podem 

atingir o ecossistema causando efeitos ecológicos. Atualmente são conhecidas mais de 1000 

substâncias de preocupação emergente (GEISSEN et al., 2015). Essas moléculas estão 

presentes em uma grande variedade de produtos usados no cotidiano, e tem sido divididas em 

grupos de acordo com suas fontes e características (PEÑA-GUSMÁN, 2019). Nesse contexto, 

os grupos de CPE mais estudados na atualidade incluem:  

1. Fármacos: Usados amplamente na medicina humana e veterinária; inclui 

compostos como antibióticos, analgésicos, antidepressivos, antidiabéticos, entre outros; 

a chegada desse composto no ambiente aquático se dá de forma contínua por meio dos 

esgotos e em baixas concentrações, consequentemente, impactando no abastecimento de 

água nos ecossistemas e na saúde humana (RODRIGUEZ-NARVAEZ et al., 2017). 
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2. Produtos de cuidado pessoal (PCPs): Uso comum para fins de saúde, beleza e 

limpeza, como cosméticos, sabonetes, perfumes, pastas de dente, xampus, protetor solar 

etc. São amplamente utilizados por fazerem parte do dia a dia, diante disso, foram 

detectadas em lençóis freáticos e efluentes domésticos e fontes industriais; a chegada 

desses compostos se dá principalmente pela água e efluentes das estações de tratamento 

de esgoto, visto que, muitas dessas substâncias não podem ser totalmente degradadas e 

acabam despejados em fontes receptoras, causando impactos nas águas subterrâneas e 

no escoamento urbano (MONTES-GRAJALES et al., 2017). 

3. Filtros UV: Uso extensivo em produtos de higiene pessoal e cosméticos, como 

loções faciais, maquiagem e produtos para os lábios, com propriedades de combater os 

efeitos nocivos da luz solar. Também são utilizados como agentes bloqueadores solares 

para protegerem materiais como plásticos, adesivos, tintas, borrachas, entre outros 

(RIBEIRO et al., 2017). 

4. Disruptores endócrinos: Uso de substâncias no dia-a-dia por meio de hormônios 

sintéticos, ftalatos, praguicidas, fenóis, entre outros. No que concerne aos ambientes 

aquáticos, essas substâncias são facilmente introduzidas por meio de fontes de poluição 

difusas e pontuais (VENADE, 2013; ROCHA e JUNIOR, 2014). 

5. Drogas ilícitas: Uso ilegal e possuem propriedades psicoativas; entram em 

corpos d’água por meio de estações de tratamento de esgoto, principalmente (PAL et 

al., 2013).  

6. Aditivos alimentares: Poluentes orgânicos sintéticos, incluindo adoçantes, 

antioxidantes, etc. Os adoçantes por sua vez, são bastante solúveis em água e são 

encontrados principalmente em águas residuais, já os antioxidantes, por outro lado, não 

são solúveis em água e são encontrados nas águas subterrâneas (POSTIGIO, 2015). 
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7. Metabolitos: Ao ingerir produtos farmacêuticos, compostos ou metabólitos que 

não são metabolizados pelo organismo são excretados e encontrados em águas residuais 

após o tratamento, ou seja, essas substâncias penetram nos recursos hídricos 

(NARVAÉZ-VALDERRAMA et al., 2012). 

8. Retardantes de chamas: Compostos químicos inseridos em produtos de consumo 

como, plásticos, circuitos eletrônicos, têxteis, etc., com o objetivo de atender as 

necessidades de retardamento de fogo; são solúveis em água e, por esse motivo podem 

ser encontrados em alguns aquíferos (POSTIGO, 2015). 

9.  Pesticidas: Uso em larga escala e quantidade ao redor do mundo na agricultura 

(BARBOSA, 2020); ao serem aplicados para o controle de pragas e propagação de 

doenças em lavouras, esses compostos atingem o solo por meio de lavagem ou 

escoamento de água da chuva e irrigação, podendo infiltrar-se nas águas superficiais e 

subterrâneas (PAL et al., 2014).  

De modo geral, os contaminantes de preocupação emergentes são utilizados 

principalmente em produtos de consumo, atividades domésticas e industriais e na agricultura. 

Por conseguinte, a principal forma de aporte dessas substâncias no ambiente aquático é 

mediante descargas de efluentes urbanos (GROS, 2008) de estações de tratamento de esgoto 

ou, por meio do esgoto bruto despejado diretamente nos corpos hídricos receptores (SODRÉ et 

al., 2007). Muitos CPE podem atuar como interferentes no sistema endócrino de humanos e 

outros seres vivos (SUMPTER e JOHNSON, 2005). Diante disso, os disruptores endócrinos 

(DE), uma vez introduzidos no ambiente e absorvidos pelos seres vivos, têm a capacidade de 

assumir ou inibir a função de hormônios naturais, alterando as funções endócrinas e, causando 

efeitos indesejáveis (ROCHESTER, 2013). Além disso, os DE têm sido encontrados em 

alimentos, portanto se tornaram uma grande preocupação na saúde pública principalmente 

relacionados a intoxicações crônicas (VENADE, 2013; ROCHA e JUNIOR, 2014). Muitos 
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monômeros, aditivos e plastificantes são considerados DE, entre eles o bisfenol-A, que é uma 

das substâncias químicas largamente utilizadas na atualidade (FASANO et al., 2012). 

O bisfenol-A (BPA) é o composto industrial com maior produção global 

(VANDENBERG et al., 2007). Com base em dados estatísticos, a demanda mundial por BPA 

cresce de 6% a 10% anualmente. Sua utilização está preferencialmente associada à produção 

de plásticos (VENADE, 2013) sendo que 95% do volume produzido são direcionados a 

produção de polímeros sintéticos, como as resinas epóxi. Essas resinas costumam ser 

empregadas na aplicação de vernizes na parte interna e externa de embalagens de alimentos, 

uma vez que apresentam flexibilidade, aderência e resistência. Adicionalmente o BPA é um 

insumo usado na produção de policarbonato, uma resina aplicada em garrafões de água, que 

possuem características de alta transparência, resistência ao choque e são leves (BERNARDO, 

2015). Outras aplicações do BPA incluem a produção de policloreto de vinila (PVC), fabricação 

de papéis térmicos, retardantes de chamas e na confecção de selantes e resinas dentárias 

(BESERRA, 2012). Sua ampla utilização para essas finalidades, está relacionada as 

propriedades mecânicas, estabilidade química e a capacidade para simular a cor natural dos 

dentes (NODA; KOMATSU; SANO, 1999). 

Em relação às suas propriedades físico-químicas, o bisfenol A (BPA; 2,2-bis (4-

hidroxifenil) propano) é um composto orgânico de peso molecular de 228,29 g/mol. Em 

temperatura ambiente é uma substância sólida, branca e cristalina. O ponto de fusão e ebulição 

são, respectivamente, 156 °C e 220 °C a 5hPa. Sua estrutura molecular é composta por dois 

anéis fenólicos ligados por um grupo metil. Devido a presença de grupos de hidroxilas em sua 

estrutura, o BPA é caracterizado por uma boa reatividade (Figura 1). Também, parecido com 

outros fenóis, o BPA tem a capacidade de se converter em ésteres, éteres e sais, além de sofrer 

substituição eletrofílica (MICHALOWICZ, 2014). 
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Figura 1: Estrutura molecular do Bisfenol-A 

A exposição humana ao BPA ocorre de modo geral através de três vias. A exposição 

ocupacional acontece especialmente em trabalhadores industriais responsáveis pela síntese de 

compostos relacionados com o BPA e seus análogos. A exposição ambiental que é resultado da 

contaminação atmosférica, aquática e dos solos, geralmente acarretada pela utilização desse 

composto nas indústrias e também, na reciclagem do papel térmico (MICHALOWICZ, 2014). 

Além disso, a exposição alimentar é considerada a mais preocupante, pois é por esse meio que 

atinge um maior número de pessoas. Adicionalmente, a exposição alimentar costuma acontecer 

em longos períodos gerando maiores preocupações (GEENS, 2012). Em geral, a contaminação 

alimentar ocorre pela utilização de recipientes de plásticos policarbonatos em contato com o 

alimento ou, também, pela utilização das resinas epóxi no revestimento das embalagens de 

alimentos. Diante dessas informações, alguns estudos concluíram que moléculas de BPA 

podem migrar dos recipientes contaminando o seu conteúdo (BILES, 1997). Mais além, a 

reciclagem de plástico policarbonato favorece esse processo de sorção do BPA para o alimento, 

visto que o policarbonato reutilizado é menos hidrofóbico que o novo (JETTEN e KRUIJF, 

2002). 

No âmbito de toxicidade, foi demonstrado que o BPA pode afetar os organismos como 

disruptor endócrino, levando a alterações na função de hormônios sexuais, insulina, leptina, 
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adiponectina ou tiroxina, afetando inclusive outros sistemas, com ênfase no sistema 

imunológico e nervoso (MICHALOWICZ, 2014). Pesquisas revelaram também a potencial 

interferência do BPA na atividade do hormônio tiroidiano, impedindo ou dificultando a síntese 

de testosterona e favorecendo a proliferação de células de câncer da próstata e de mama, 

induzindo danos a tecidos uterinos e vaginais, diminuindo o tamanho da próstata e testículos, e 

reduzindo a contagem espermática (ROCHESTER, 2013; BELLESTEROS-GÓMEZ; RUBIO; 

PÉREZ-BENDITO, 2009). Ainda, resultados relataram que o bisfenol-A desencadeia efeitos 

multidirecionais em organismos vivos, capazes de alterar a sinalização celular provocando 

alterações mutagênicas e inibição da metilação do DNA, em células eucarióticas. Portanto esse 

composto pode gerar efeitos mutagênicos, carcinogênicos e hepatotóxicos (HASSAN, 2012; 

MICHALOWICZ, 2014). 

Como mencionado, o bisfenol-A é lançado em águas naturais, principalmente por meio 

de efluentes urbanos e industriais, podendo ser encontrado em diversos ecossistemas aquáticos 

ao redor do mundo. No ambiente aquático este composto apresenta elevada persistência, 

bioacumulação e biomagnificação (SODRÉ et al., 2007). Esse comportamento tem relação com 

o fato de o BPA apresentar baixa pressão de vapor, baixa volatilidade e solubilidade moderada 

em água devido a seu log Kow (3.32) relativamente alto (HUANG et al., 2012). 

 De fato, estudos têm relatado a ocorrência de BPA em diferentes compartimentos 

ambientais (sedimento, água e biota) em torno do mundo. Souza (2015) detectou BPA em 

amostras de sedimento coletadas na foz do estuário do Rio Subaé (Brasil) em faixas de 

concentração entre 1,08 e 1,89 ng.g-1. Na Lagoa Szczecin e Golfo de Gdansk (Mar Báltico) e 

na província de Hormozgan (Golfo Pérsico) respectivamente, os valores atingiram níveis de até 

10, 32 e 1595 ng.g-1 (LUBECK e KOWALEWSKA, 2019; JAHROMIT et al., 2020). Outros 

estudos identificaram e quantificaram o BPA em águas superficiais de algumas cidades do 
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Brasil (MONTAGNER e JARDIM, 2011; JARDIM et al., 2012; MELO e BRITO, 2013; 

SOUZA, 2015; SILVA et al., 2019) e em água superficial e de lençóis freáticos na cidade do 

México (FÉLIX–CAÑEDO et al., 2013). Considerando esses estudos, as concentrações 

variaram entre não detectado (ND) e 188.900 ng.L-1. Mais recentemente, estudos têm 

identificado e quantificado o BPA em organismos aquáticos (peixes, ostras, mariscos, camarões 

e caranguejos) amplamente utilizados na alimentação da população (SALGUEIRO-

GONZÁLEZ et al., 2016; AKHBARIZADEH et al., 2020; BARBOZA et al., 2020; JAHROMI 

et al., 2020). 

Apesar da ampla ocorrência do BPA em zonas costeiras do mundo, ainda são poucos os 

estudos publicados sobre este contaminante no litoral brasileiro.  No caso de estuários 

densamente urbanizados como o de Santos e São Vicente, no litoral paulista, esse 

desconhecimento sobre os níveis de contaminação é ainda mais preocupante. Os estuários são 

considerados ecossistemas geomorfologicamente dinâmicos e complexos de ampla variação 

temporal e espacial, englobando uma grande quantidade de comunidades biológicas, sendo 

considerado um dos biomas mais produtivos (VENADE, 2013). No ambiente estuarino, os 

sedimentos são apontados como repositórios finais de grande parte dos poluentes que atingem 

o ambiente, podendo acumular-se e permanecer na matriz sedimentar por bastante tempo. Além 

disso, a acumulação de compostos químicos no sedimento pode impactar a vida marinha de 

acordo com suas características e grau de toxicidade, ressaltando os riscos para os organismos 

bentônicos que podem bioacumular diferentes compostos e por conta disso, transferir os 

contaminantes através de cadeias alimentares aquáticas (BARBOSA, 2020). Considerando o 

exposto, o presente estudo objetiva avaliar a distribuição espacial de resíduos de bisfenol-A em 

sedimentos superficiais do sistema estuarino de Santos e São Vicente. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Área de Estudo e coleta de amostras: 

 Para realização do presente estudo, foram selecionados 14 pontos amostrais distribuídos 

ao longo do sistema estuarino de Santos e São Vicente (SESS) (Figura 2). Esses pontos de 

amostragem foram escolhidos considerando suas características particulares referentes ao grau 

de urbanização, presença de parques industriais instalados e presença de terminais portuários e 

marinas. 

 

Figura 2: Pontos de amostragem distribuídos ao longo do sistema estuarino de Santos e São 

Vicente. 

 Em cada um dos pontos de amostragem foram coletadas amostras de sedimentos 

superficiais utilizando uma draga do tipo Van Veen de aço inoxidável. Após serem coletadas, 
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as amostras de sedimentos foram embaladas em recipientes de alumínio previamente 

descontaminados, rotulados e congelados (-20oC). Posteriormente essas amostras foram 

liofilizadas e novamente acondicionadas sob congelamento até o momento das análises. 

2.2 Análises das amostras 

2.2.1. Caracterização dos sedimentos 

 As amostras de sedimentos foram inicialmente caracterizadas quanto a granulometria 

(percentual de finos) e teores de Carbono Orgânico Total (COT). Para tanto, foi utilizado o 

método proposto por acordo com Gray e Elliott (2014) e determinação usando um TOC-L SSM 

5000A (Shimadzu) após descarbonização (KRISTENSEN e ANDERSEN, 1987). 

2.2.2. Identificação e quantificação de BPA 

Para determinação analítica de BPA em amostras de sedimentos foi empregado o 

método descrito por Santos et al., (2018). Brevemente, 1g de sedimentos secos foram pesados 

em recipientes de vidro com capacidade para 20 mL, adicionados de 10 mL de acetato de etila 

(0,1% de HAc) e agitados em vortex por 1 minuto. Posteriormente 1g de MgSO4 e 1 g de NaCl 

foram adicionados à mistura, novamente agitados em vortex por 1 minuto e centrifugados a 

3500 rpm por 10 minutos. Após, os sobrenadantes foram transferidos para outros frascos, 

adicionados de 250 mg de MgSO4, 250 mg de PSA e 250 mg C18 e novamente agitados. Os 

sobrenadantes foram então novamente removidos e secos sob fluxo de nitrogênio, sendo 

posteriormente ressuspensos com 192 uL acetato de etila e 8 uL MSTFA. Essa mistura é então 

aquecida a 65°C, por 30 min injetada em sistema cromatográfico. As análises foram em sistema 

de cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de massas (CG-MS-QP), usando uma 

coluna RTx5MS (30m x 0,25µm x 0,25mm), volume de injeção splitless 1 µL, temperatura do 

injetor 250°C, rampa de aquecimento de 0 - 130°C, por 0,5 min; 40°C/min até 240°C; 5°C/min 

até 280°C. A quantificação foi realizada por padronização externa através de curva analítica 
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construída com base em no mínimo 6 níveis de concentração. O controle de qualidade analítico 

foi implementado simultaneamente a análise das amostras através de ensaios de recuperação, 

análise de brancos, avaliação de efeito matriz e quando disponível, materiais de referência 

certificados. 

2.2.3. Análise dos resultados 

 Os resultados obtidos foram analisados com base na distribuição dos níveis 

eventualmente medidos nas amostras de sedimentos pela avaliação das fontes potenciais do 

contaminante para o SESS. Adicionalmente, análises estatísticas comparativas entre os 

diferentes pontos de amostragem foram realizadas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 mostra as concentrações de Carbono Orgânico Total (COT) e de Bisfenol A 

investigadas nos 14 pontos de coleta. Os maiores valores percentuais de Carbono Orgânico 

Total foram encontrados nos pontos S9 (Terminal 3), S11 (Alemoa) e S13 (México 70), 

respectivamente com concentrações de 3,57%, 4,22% e 6,34%. Enquanto, o menor valor 

identificado foi de 0,27% em S1 (Emissário). Para o Bisfenol A, o ponto S9 foi o local que 

mostrou a maior concentração com 3136 ng g-1, seguido de S6 (2407 ng g-1), S3 (1905 ng g-1), 

S10 (1822 ng g-1) e S4 (1757 ng g-1). Não foram observadas correlações significativas (p> 0,05, 

r = 0,05) entre as concentrações de COT e Bisfenol A para as amostras analisadas. Embora uma 

correlação positiva com o teor de carbono orgânico dos sedimentos pudesse ser esperada (Liu 

et al., 2017) devido aos altos coeficientes de partição do BPA, a ocorrência de contaminantes 

nas camadas de sedimentos pode ser influenciada por vários fatores (Carballa et al., 2008). 

Nesse sentido, a intensidade e a frequência dos aportes, mobilidade e taxas de degradação 

podem ter influenciado na ausência de correlação como tem sido demonstrado por outros 
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estudos que avaliaram contaminantes hidrofóbicos em sedimentos superficiais (Town e Filella, 

2002). 

Tabela 1: Médias e desvios padrão (dp) dos percentuais de Carbono Orgânico Total (COT) e 

concentrações de Bisfenol A em sedimentos superficiais do Sistema estuarino de Santos e São 

Vicente. ND = não detectado 

Ponto de Amostragem 

COT ± dp 

(%) 

Bisfenol A ± dp 

(ng g-1) 

Emissário (S1) 0,27±0,04 420±15,4 

Ilha Palmas (S2) 0,45±0,04 438±42,1 

Pier Clube de Pesca (S3) 1,85±0,26 1905±403,1 

Rio do Meio (S4) 2,8±0,05 1757±71,3 

Balsa Santos (S5) 1,78±0,51 489±11,3 

Sto. Amaro river (S6) 1,03±0,05 2407±69,8 

Terminal 1 (S7) 0,42±0,01 252±1,6 

Terminal 2 (S8) 0,58±0,04 13±0,1 

Terminal 3 (S9) 3,57±0,17 3136±33,2 

Itapema (S10) 1,22±0,11 1822±23,9 

Alemoa (S11) 4,22±0,31 270±14,4 

Ponte Anchieta (S12) 1,91±0,49 580±21,5 

México 70 (S13) 6,34±0,26 859±89,7 

Marina São Vicente (S14) 1,04±0,26 ND 

 

As elevadas concentrações de Bisfenol A verificadas em S9 (Figura 2), estão 

provavelmente relacionadas à intensa atividade da região do polo industrial e do porto de 
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Santos. Próximo a esta região das docas, há instalações de diversas empresas, como por 

exemplo, a empresa de fabricação de plástico Klassika indústria; a Yakult S/A Indústria e 

Comércio, empresa de fornecimento de lacticínios; o complexo Eldorado Brasil, empresa de 

celulose brasileira que atua também como fornecedor de produtos alimentícios e, a Indústria 

Química de Santos (ICS).  

 

Figura 2: Distribuição espacial das concentrações de Bisfenol A em sedimentos superficiais do 

Sistema estuarino de Santos e São Vicente ND = não detectado. 

 

Considerando, que o BPA é frequentemente aportado no ambiente a partir de atividades 

industriais, sobretudo da indústria de plásticos (VENADE, 2013), as atividades realizadas nessa 
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área são possivelmente responsáveis pelas altas concentrações encontradas. Além disso, a partir 

dos aportes vistos em S9, a mobilidade do composto associada a fontes adicionais, porém menos 

intensas, parecem produzir concentrações relativamente mais baixas em S8 e S7. Nesse aspecto, 

é importante ressaltar que nessa região existe uma discreta atividade industrial associada a 

lançamentos de esgotos não tratados. De fato, a literatura científica tem apontado esgotos 

domésticos como fontes potenciais de BPA para o ambiente (GROS, 2008; SODRÉ et al., 2007; 

SANTANA, 2013) 

Similarmente, em S6 foi observada também uma elevada concentração de BPA (2407 

ng g-1). Nessa área, a desemboca o rio Santo Amaro que já foi importante para a entrada de 

colonizadores, está sujeita a aportes de navios de médio porte. Modernamente, o rio Santo 

Amaro, tornou-se um rio decadente, visto que, em seus nove quilômetros de extensão houve 

inúmeras alterações, ao longo das últimas décadas (NOVO MILENIO, 2012). Na foz do rio 

Santo Amaro encontram-se a Dow Química, a qual foi instalada em solo contaminado 

(HORTELLANI et al., 2008; MARANHO, 2008) e realiza atividades relacionadas com 

produção principalmente de látex, polióis e poliestireno, segundo dados obtidos pela CETESB 

(LAMPARELLI, 2001). Além disso, o intenso tráfego de carga ao longo do canal de acesso ao 

porto, provavelmente contribui também para as elevadas concentrações medidas em S6. As 

concentrações progressivamente menores vistas em S5 (489 ng g-1), S4 (1757 ng g-1) e S3 (1905 

ng g-1) podem estar relacionadas a mobilidade ambiental do BPA partir de S6, visto que, essa 

região do canal possui maior hidrodinâmica que pode contribuir com a dispersão de 

contaminantes associados a sedimentos (ABREU et al., 2020). Mais além, nas proximidades de 

S3 e S4 no rio do Meio, há uma planta que processa produtos químicos em larga escala. Segundo 

o Instituto de Segurança Socioambiental (ISSA), ao longo do rio ocorreu a construção de aterros 

e há lançamento de poluentes industriais e domésticos não tratados que posteriormente atingem 

o estuário, provenientes da própria cidade de Santos e dos demais municípios da Baixada 
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Santista. Portanto, para além do transporte estuarino fontes alternativas de BPA para essa área 

podem estar presentes. 

Valores relativamente menores de BPA foram encontrados nos pontos localizados a 

norte da ilha de Santos. Entre estes, S10, mostrou os valores mais elevados (1822 ng g-1) 

provavelmente devido à proximidade com localidades altamente industrializadas no bairro de 

Alemoa, que incluem o terminal de combustíveis Santos-Alemoa e Brasterminais que a partir 

de tanque-reservatórios realizam operações de descarga de produtos químicos (CUNHA, 2003; 

POFFO, 2007). As principais indústrias presentes nessa região são a Mobil Oil do Brasil Ind. 

Com. Ltda. e a Petroquímica Paulista S/A (PEPASA). Posteriormente, entre S11 e S12 passa o 

rio Casqueiro, o qual é afetado diretamente por despejos domésticos, lixões e aterros sanitários 

(LUIZ-SILVA et al., 2006).   

Em contrapartida, foram encontradas menores concentração de Bisfenol A (> 200 < 900 

ng g-1) nas amostras obtidas nos pontos S1, S2, e S13. Tal situação tem provável relação com o 

menor grau de urbanização nas proximidades desses pontos (IBGE, 2010). Na região do 

Emissário, em S1 e S2, cujas concentrações de bisfenol A mostraram valores aproximados, em 

torno de 429 ng g-1. Essas localidades estão sob a influência direta da disposição de efluentes 

domésticos que passam apenas por um tratamento de pré-condicionamento (FONTES et al., 

2020). Cabe ainda ressaltar que, uma grande parte do esgoto in natura gerado na região alcança 

o estuário devido a ocupações irregulares, de lançamentos clandestinos, do descarte das docas 

e de navios que fazem uso do Porto de Santos, podendo atingir a Baía de Santos. Portanto, a 

estrutura ocupacional e industrial do estuário são fatores que podem contribuir para a inserção 

de contaminantes nessa área (MARTINS, 2008). Mais além, a similaridade entre as 

concentrações nesses pontos tem provável relação com a hidrodinâmica de S2, visto que a parte 

norte deste local é a menos exposta a ocorrência de ondas (HENRIQUES e CASARINI, 2018). 
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No caso de em S13, na região do estuário de São Vicente, por onde passa o rio Mariana, há 

disposição de resíduos sólidos que podem justificar as concentrações observadas 

(HORTELLANI et al., 2008). É importante notar que em S8 e S14, ambos influenciados pelo 

lançamento de esgoto tratado, níveis menores ou mesmo não detectados foram observados. Essa 

observação sugere que as prováveis fontes potenciais de BPA para o Sistema Estuarino de 

Santos e São Vicente estão fortemente relacionadas à atividade industrial.  

Considerando o perfil geral da contaminação por BPA no sistema estuarino de Santos e 

São Vicente, as concentrações encontradas foram elevadas em comparação a outros estudos 

que avaliaram sedimentos superficiais (Tabela 2). Por exemplo, estudos realizados no Lago 

Taihu (China) mostraram valores que variaram de ND a 291 ng g-1 (Liu et al., 2016; Wang et 

al., 2015), enquanto no Rio Xiaoqing concentrações entre 1,03 e 5450 ng g-1 (Lan et al., 2019) 

foram encontradas, consideravelmente altas. De forma similar, as concentrações obtidas no Rio 

Songhua (China) foram relativamente menores aos valores em áreas urbanas dos Rios Kokuba, 

Nagado, Noha e Youhi (Japão), sendo eles: 1,60 a 17,3 ng g-1 (Zhang et al., 2014) e 1,22 a 22 

ng g-1 (Kitada et al., 2008), respectivamente. O mesmo ocorreu no Estuário do Rio Yangtze 

(China), o qual mostrou uma concentração de ND a 7,87 ng g-1 (Shi et al., 2014) e na região 

agrícola dos Rios Maná e Kouchi (Japão) cuja concentração esteve na faixa de ND e 6,8 ng g-1 

(Kitada et al., 2008). De acordo com nosso levantamento, as menores concentrações de BPA 

foram encontradas na Nigéria, localizada no Rio Ogun, as amostras de sedimento mostraram 

valores significativamente baixos, entre ND e 0,4 ng g-1 (Adebola e Taiwo, 2013).  

Ao comparar as concentrações de BPA no Estuário de Santos e São Vicente com as 

concentrações verificadas na Baía de Todos os Santos (Fahning, 2016), pode-se perceber 

valores mais baixos que podem ser explicados pelas características hidrodinâmicas e de 

profundidade do corpo d'água localizado no estado da Bahia. Adicionalmente, estudos mais 
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recentes apresentaram valores que tiveram uma variação de 2,22 a 16,71 ng g-1 (Safakhah et al., 

2020) no Estuário de Musa (Irã) e 1,05 a 46,31 ng g-1  (Anđelić et al., 2020) na Baía de Kastela, 

os quais, mostraram-se nitidamente inferiores. Pelo exposto, às concentrações observadas no 

presente estudo estão certamente entre as mais elevadas já relatadas até o momento. Cabe 

ressaltar que situação semelhante tem sido demonstrada para outros grupos de contaminantes 

avaliados em sedimentos do SESS. 

Tabela 2: Concentrações de Bisfenol A (ng g-1) reportadas para sedimentos superficiais em 

estudos realizados ao redor do mundo. 

Local País Ano 
concentração 

Referência 
(ng g-1) 

Rio Ogun Nigéria Não especificado  ND - 0,4  Adebola e Taiwo, 2013 

Estuário de Musa, Golfo Pérsico  Irã 2017 2,22 - 16,71 Safakhah et al., 2020 

Golfo Termaico, Norte do Mar Egeu Grécia 2005-2006 7,2 - 39 Arditsoglou e Voutsa, 2012 

Baía de Kastela, Mar Adriático Croácia 2015-2017 1,05 - 46,31  Anđelić et al., 2020 

Rios, lagos e canais em Renânia do 

Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, 

Brandemburgo e Berlim 

Alemanha 1997 10 - 190 Fromme et al., 2002 

Fiorde de Oslo Noruega 2012-2013 ND - 298 Ruus et al., 2014 

Rios Maná e Kouchi (região agrícola) Japão 2003-2004 ND - 6,8  Kitada et al., 2008 

Sedimentos do Mangue  Singapura 2012-2013  0,4 - 31 Bayen et al., 2016 

Lago Taihu China 
2015 ND - 99,2 Liu et al., 2016 

2013 6,31 - 291 Wang et al., 2015 

Estuário do Rio Yangtze e adjacente 

Mar da China Oriental 
China 2010-2011 ND - 7,87  Shi et al., 2014 

Rio Songhua  China 2009 1,60 - 17,3  Zhang et al., 2014 

Rio Xiaoqing China Não especificado 1,03 - 5450  Lan et al., 2019 

Três estados  
América 

do Norte 
1996-2014 

0,1 - 100  
Staples et al., 2018 

0,01 - 10  

Baía de Todos os Santos Brasil Não especificado  1 - 12 Fahning, 2016 

Estuário de Santos e São Vicente Brasil 2019 ND - 3136 Esse estudo 

 

No Brasil não existem, até o momento, padrões de qualidade de sedimentos para o BPA. 

Diante disso, os resultados obtidos foram comparados com diretrizes norueguesa e canadense 

sobre a qualidade ambiental para metais e contaminantes orgânicos (Ruus et al., 2014). De 

acordo com esse guia, as condições ambientais podem ser classificadas em diferentes categorias 
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de acordo com as concentrações de BPA. Desta forma, valores menores que 11 ng g-1 sugerem 

boa condição ambiental, enquanto níveis entre 11 ng g-1 e 79 ng g-1 estão relacionados a áreas 

com condições moderadas. As condições ruins e muito ruins estão associadas a valores entre 

79 ng g-1 e 790 ng g-1 e acima de 790 ng g-1 respectivamente (Bakke et al., 2007; Bakke et al., 

2010). Mais alem, de acordo com a Lei Canadense de Proteção Ambiental (1999), as diretrizes 

federais de qualidade ambiental para o bisfenol A em sedimentos é de 25 ng g-1 por porcentagem 

(%) de Carbono Orgânico Total (COT) (Sulfonate, 2018).  

Tabela 3: Concentrações de Bisfenol A (ng g-1) normalizadas conforme a Lei Canadense de 

Proteção Ambiental (1999) e classificações para cada ponto de amostragem conforme as 

diretrizes ambientais da Noruega e do Canadá. 

Ponto de Amostragem BPA (ng g-1) 
Diretriz 

Norueguesa 

BPA (ng g-1) 

Normalizado por 

COT 

Diretriz 

Canadense 

Emissário (S1) 420 ruim 1556 não seguro 

Ilha Palmas (S2) 438 ruim 973 não seguro 

Pier Clube de Pesca (S3) 1905 muito ruim 1030 não seguro 

Rio do Meio (S4) 1757 muito ruim 628 não seguro 

Balsa Santos (S5) 489 ruim 275 não seguro 

Sto. Amaro river (S6) 2407 muito ruim 2337 não seguro 

Terminal 1 (S7) 252 ruim 600 não seguro 

Terminal 2 (S8) 13 moderado 22 Seguro 

Terminal 3 (S9) 3136 muito ruim 878 não seguro 

Itapema (S10) 1822 muito ruim 1493 não seguro 

Alemoa (S11) 270 ruim 64 não seguro 

Ponte Anchieta (S12) 580 ruim 304 não seguro 

México 70 (S13) 859 muito ruim 135 não seguro 

Marina São Vicente (S14) ND Boa ND Seguro 

 

Sendo assim, de acordo com as diretrizes norueguesas, as concentrações de BPA nos 14 

pontos de coleta ao longo do Estuário de Santos e São Vicente, de modo geral, mostraram a 

existência de risco. Os pontos de amostragem S3, S4, S6, S9, S10 e S13 enquadram-se na 

condição de sedimento “muito ruim” (valores acima de 790 ng g-1). Os pontos S1, S2, S5, S7, 
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S11 e S12, cujas concentrações estiveram entre 79 ng g-1 até 790 ng g-1, foram classificados na 

condição “ruim” e o ponto S8 (13±0,1 ng g-1) apresentou condição moderada (Tabela 3). Dessa 

forma, com base nas diretrizes norueguesas, apenas o ponto S14, onde o BPA não foi detectado 

pode ser considerado seguro. Visando comparar nossos resultados com as diretrizes canadenses, 

as concentrações de BPA obtidas foram normalizadas por 1% de Carbono orgânico total de 

acordo com Sulfonate (2018). As concentrações normalizadas foram apresentadas na Tabela 3 

e mostraram que apenas os pontos S8 (Terminal 2) e S14 (Marina São Vicente) apresentam 

valores considerados seguros. 

Baseado nesses resultados, potenciais riscos ecotoxicológicos são esperados em 

decorrência das elevadas concentrações de BPA verificadas em sedimentos superficiais do 

Sistema Estuarino de Santos e São Vicente. Tal situação é potencialmente agravada, 

considerando que outros estudos têm demonstrado elevadas concentrações de várias classes de 

contaminantes avaliados em amostras ambientais oriundas do SESS. De fato, o SESS é 

cronicamente contaminado por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas (Begliomini 

et al., 2017), fármacos, drogas ilícitas (Fontes et al., 2020), estrógenos (Pusceddu et al., 2019), 

biocidas anti-incrustantes (Abreu et al., 2020) e resíduos sólidos (Ribeiro et al., 2021). Portanto, 

essa multiplicidade de aportes químicos faz deste sistema estuarino um dos mais impactadas do 

país. Nesse sentido, ações regulatórias devem ser urgentemente adotadas visando proteger e 

conservar os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos ainda providos pelo SESS. 

4. CONCLUSÃO    

 Elevadas concentrações de Bisfenol A, entre as mais elevadas já registradas, foram 

encontradas em sedimentos superficiais do Sistema Estuarino de Santos e São Vicente. De 

modo geral, a distribuição espacial da contaminação parece estar associada a aportes oriundos 

de atividades industriais amplamente realizadas nas margens de estuário. Considerando a 
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maioria dos pontos amostrados, concentrações com elevado potencial ecotoxicológico foram 

observadas indicando alto risco ambiental. Esses achados se juntam a outros estudos que já vem 

reportando múltiplos impactos químicos na área de estudo. Portanto, medidas legislativas 

devem ser adotadas visando proteger e conservar os recursos naturais assim como os valiosos 

serviços ecossistêmicos ainda providos pelo SESS. 
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