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RESUMO 

Microcontaminantes emergentes constituem um grupo de substâncias que é foco de 

intensa preocupação por parte de diversas agências internacionais. Neste grupo encontram-se 

diferentes classes de contaminantes, sendo elas: poluentes orgânicos persistentes, fármacos e 

produtos de cuidados pessoais, medicamentos veterinários, perturbadores endócrinos e 

nanomateriais. Mesmo sendo encontrados em concentrações da ordem de ng/L os mesmos são 

capazes de provocar efeitos adversos em humanos e na vida aquática; por este motivo seu 

monitoramento se faz necessário. Neste trabalho foram estudadas as seguintes classes de 

microcontaminantes: perturbadores endócrinos (estradiol, etinilestradiol, estrona, 4-octilfenol, 

4-nonilfenol, dietilftalato, dietilhexilftalato e bisfenol A), fármacos (diclofenaco, ibuprofeno, 

paracetamol, naproxeno, ácido acetil salicílico e genfibrozila) e o estimulante cafeína. Como 

as concentrações desses contaminantes em água são bastante reduzidas é preciso realizar uma 

etapa de extração para que suas análises sejam viáveis. Deste modo foram estudadas as 

seguintes técnicas: extração em fase sólida (SPE), extração líquido-líquido (LLE) e 

microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME). Para um estudo sistemático de todas as 

variáveis que podem influenciar as metodologias de extração, foram utilizados planejamentos 

experimentais multivariados (fatorial fracionário e Doehlert, ambos com ponto central). A 

SPE foi a técnica mais efetiva e as três variáveis estudadas foram significativas (volume, pH 

da amostra e pH da lavagem). A maioria dos analitos apresentaram valores de área 

cromatográfica maximizadas com o pH da amostra e da lavagem ácido e níveis médios de 

volume, dentro da faixa experimental investigada. Assim, a extração otimizada foi efetuada 

em cartucho Strata-X, com 500 mL de amostra em pH 2,0, lavagem com água em pH 2,0 e 

eluição realizada por 3 × 3 mL de acetato de etila. A determinação dos compostos estudados 

foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), 

passando por etapa prévia de derivatização, e a metodologia foi validada apresentando limite 

de detecção do método (MLOD) de 0,5 a 5,0 ppb e limite de quantificação do método 

(MLOQ) na ordem de 0,5 a 75 ppb, e valores de recuperação de 33 a 160 %. Ainda, por haver 

uma etapa anterior de pré-concentração, os níveis de concentração em amostras naturais 

passíveis de análise são 1.000 vezes menor. A metodologia desenvolvida foi utilizada para 

análise de amostras de água superficial coletadas ao longo da bacia do Rio Doce e os 

resultados dessas análises foram tratados por meio da análise das componentes principais e da 
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rede neural de Kohonen, onde foi possível observar o perfil de contaminação das amostras 

coletadas e relacioná-lo com o local de coleta. 

Palavras-chave: microcontaminantes emergentes, métodos de preparo de amostra, 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), otimização multivariada 

e análise exploratória. 
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ABSTRACT 

Emergents microcontaminants are a group of substances that is the focus of intense 

concern by various international agencies. In this group there are different classes of 

contaminants, such as: persistente organic pollutants, pharmaceuticals and personal care 

products, veterinary drugs, endocrine disruptors and nanomaterials. Although the 

concentrations usually found are in the ng/L levels, they are able to cause adverse effects on 

aquatic life in humans and, for this reason, their monitoring are necessary. In this study, the 

following classes of microcontaminants were evaluated: endocrine disruptors (estradiol, 

ethinyl estradiol, estrone, 4-octylphenol, 4-nonylphenol, diethyl phthalate, dietilhexilftalato 

and bisphenol A), pharmaceuticals (diclofenac, ibuprofen, acetaminophen, naproxen, 

acetylsalicylic acid and gemfibrozil), and the stimulant caffeine. As the concentrations of 

these contaminants in water are very small it must be realized an extraction step to become 

possible their analyses. Thus it was studied the following techniques: solid phase extraction 

(SPE), liquid-liquid extraction (LLE) and dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME). 

For a systematic study of all the variables that influence the extraction methodologies, it was 

utilized multivariate experimental designs (fractional factorial with central point and 

Doehlert). Thus it was selected the SPE as the most effective, considering that all the three 

studied variables were significant (volume and pH of the sample and pH of the wash), with 

most analytes presenting maximized chromatographic area values with acid pH of sample and 

for washing values and medium volume values, in the experimental domain investigated. In 

this way, the optimized extraction process was performed on Strata-X cartridge, with 500 mL 

of sample in pH 2.0, washing with water in pH 2.0 and elution carried out for 3 × 3 mL of 

ethyl acetate. The determination of the studied compounds was performed by gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS), with a prior step of derivatization, 

and the methodology was validated showing MLOD from 0.5 to 5.0 ppb and MLOQ in the 

order from 0.5 to 75 ppb, and recovery values of 33 to 160 %. However, since there is a 

previous step of pre-concentration, concentration levels in natural samples that may be 

analyzed are 1000 times lower. The developed methodology was used to analyze surface 

water samples collected along the Rio Doce Basin and the results of these analyses were 

treated by principal component analysis and Kohonen neural network where it was possible to 

observe the profile of contamination of the collected samples and relate it to the sampling 

local. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a industrialização, dezenas de milhares de produtos sintéticos são produzidos 

para facilitar muitas práticas industriais, domésticas e pessoais, sendo assim introduzidos no 

ambiente. Deste modo, define-se por águas residuais como “correntes líquidas ou suspensões 

originárias de processos e / ou utilidades, podendo vir acompanhadas também de águas 

pluviais contaminadas e esgotos sanitários" (“The PubChem Project,” 2012). Esta classe de 

água contém múltiplas substâncias químicas dentre elas os denominados microcontaminantes 

emergentes, e ainda algumas que tem o potencial de perturbar os processos endócrinos em 

organismos vivos, os denominados perturbadores ou disruptores endócrinos (endocrine 

disruptor compounds - EDC). Nos países industrializados, a maioria do esgoto produzido é 

tratado em uma estação de tratamento de esgoto (ETE) antes de ser lançado no ambiente. No 

entanto, alguns hormônios naturais e produtos químicos sintéticos podem ser encontrados em 

águas superficiais, porque muitas destas substâncias são resistentes à biodegradação em ETE 

ou são descartadas diretamente sem qualquer tratamento (“Toxnet,” 2012). Muitas dessas 

substâncias, embora banidas, ainda permanecem e permanecerão por muito tempo na natureza 

devido a sua alta estabilidade e, mesmo em pequenas quantidades, seu efeito poderá ser 

biomagnificado através da ascensão na cadeia alimentar (“ChemSpider,” 2012). 

Nas últimas cinco décadas tem havido crescente preocupação sobre a exposição 

humana e dos animais selvagens a estes compostos, que são substâncias exógenas, naturais ou 

sintéticas, com o potencial de causar efeitos adversos na saúde de um organismo ou em sua 

descendência, resultando em distúrbios na função hormonal entre outros (DESVERGNE et 

al., 2009; TAYLOR et al., 2011; CASALS-CASAS; DESVERGNE, 2011; SCHMIDT et al., 

2011b; FLINT et al., 2012). Estas substâncias podem interferir com a produção, liberação, 

metabolismo e eliminação, ou podem ainda simular a ocorrência de hormônios naturais 

(BILA; DEZOTTI, 2003; RAIMUNDO, 2007). 

Ainda não existe um único mecanismo que explique a ação dos EDC uma vez que eles 

pertencem a diferentes classes. As manifestações clínicas dependem da substância, dose, 

duração do contato, via de exposição e período do desenvolvimento no qual o indivíduo foi 

exposto (e.g. fetal, neonatal, pré-puberal, puberal ou adulto). A exposição aos interferentes 

endócrinos em períodos críticos do desenvolvimento do feto ou da criança pode causar telarca 
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(desenvolvimento mamário antes dos oito anos sem outra evidência de puberdade), pubarca 

(aparecimento de pêlos pubianos ou axilares ou ambos sem outros sinais de puberdade), 

menarca (primeiro período menstrual), puberdade precoce, atraso puberal, ginecomastia 

(desenvolvimento do tecido mamário em homens) e malformações reprodutivas 

(DESVERGNE et al., 2009; CASALS-CASAS; DESVERGNE, 2011). 

Além dos efeitos no desenvolvimento e na reprodução, há também uma crescente 

preocupação de que os distúrbios metabólicos podem estar ligados com os perturbadores 

endócrinos. A taxa de obesidade global tem aumentado drasticamente ao longo das últimas 

três décadas em adultos, crianças e adolescentes, especialmente em países desenvolvidos. A 

obesidade é frequentemente associada a distúrbios metabólicos (incluindo diabetes tipo 2, 

síndrome metabólica, complicações pulmonares e cardiovasculares, além de doenças do 

fígado), bem como outras questões de saúde, como problemas psicológicos e ou sociais, 

problemas reprodutivos e algumas formas de câncer (DESVERGNE et al., 2009; HATCH et 

al., 2010; JANESICK; BLUMBERG, 2011; SAAL et al., 2012). 

Esta preocupação é ampliada por dois fatores, a expansão da produção de produtos 

químicos, que já atingiu 400 milhões de toneladas no mundo e o aumento da poluição por 

estes produtos (MAIA; DEZOTTI, 2007). Porém, o grau de exposição e efeitos dos milhares 

de produtos com os quais entramos em contato diariamente ainda é desconhecido. 

Acompanhando a ascendência dos perturbadores endócrinos, a União Europeia em 2002 

estabeleceu uma lista de 553 substâncias classificadas como “lista de candidatas” que seriam 

avaliadas como possíveis perturbadores endócrinos (“COMISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES,” 2002). Já em 2010, os Estados Unidos, via Agência de Proteção 

Ambiental (EPA), divulgou sua segunda lista de produtos químicos e substâncias para quais a 

EPA pretende emitir ordens de ensaio sob o Programa de Triagem de Perturbadores 

Endócrinos (EDSP) (EPA, 2010). Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde 

(WHO) divulgou um documento abordando a presença de fármacos em água potável (WHO, 

2012). 

Devido à apreensão em relação a presença dos microcontaminantes emergentes no 

ambiente tem-se elevado o interesse na análise destas substâncias químicas. Como são 

encontradas concentrações a nível traço destes poluentes orgânicos em amostras aquosas, 

etapas de pré-concentração como a extração líquido-líquido (LLE) ou a extração em fase 
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sólida (SPE) são comumente aplicadas como etapa antecedente à análise cromatográfica 

(LOUTER et al., 1997; HOGENBOOM et al., 2000; SLOBODNÍK et al., 2000; BROSSA et 

al., 2004; NIE et al., 2009; OHE et al., 2011). A análise por cromatografia gasosa (GC) 

acoplada à espectrometria de massas (MS) foi a mais utilizada inicialmente, no entanto muitos 

compostos não são passíveis de serem analisados por GC devido à sua instabilidade térmica e 

polaridade e, para produzir compostos voláteis, alguns analitos requerem derivatização. 

Mesmo a etapa de derivatização sendo considerada onerosa, novos métodos demonstraram 

que as análises desses microcontaminantes por GC-MS, mesmo necessitando realizar a reação 

de derivatização, são viáveis por apresentarem menores limites de detecção e minimizar a 

influencia de alguns interferentes como o que acontece na análise por cromatografia líquida 

(MOL et al., 2000; HERNANDO et al., 2004; KAWAGUCHI et al., 2004; LIN et al., 2005). 

Um estudo da presença simultânea de diversos microcontaminantes em diferentes 

amostras resulta em um número razoavelmente grande de variáveis e, para que seja possível 

uma abordagem adequada e eficiente dessa informação multivariada, algumas metodologias 

devem ser aplicadas. A abordagem multivariada tem se tornado, de modo crescente, uma 

importante área da química (quimiometria) e de outras ciências. A quimiometria constitui a 

aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a dados químicos com muitas variáveis, bem 

como o estudo das diferentes informações do sistema por meio da análise das variabilidades 

realmente significativas (RODIONOVA, 2005; KOWALSKI et al., 2007). A extração de 

maior quantidade significativa de informações químicas e outras informações relevantes 

acerca do sistema alvo, por meio da utilização dos métodos quimiométricos, certamente seria 

impossível de ser praticada pelo uso dos métodos matemáticos convencionais. 

Vários métodos quimiométricos têm sido propostos para os mais diversos fins, como 

os métodos de planejamentos experimentais, reconhecimento de padrões supervisionados e 

não supervisionados, calibração multivariada, métodos de inteligência artificial, pré-

processamento de dados, entre muitas outros (FERREIRA, et al., 2004; BAILEY; RUTAN, 

2011; STAFILOV et al., 2011). 

A proposta do estudo cromatográfico de microcontaminantes emergentes, substâncias 

com implicações tão adversas para o ser humano e meio ambiente, certamente foi 

potencializada, inovada e mesmo, em alguns aspectos, viabilizada pela utilização dos métodos 

quimiométricos abordados neste trabalho. Cabe realçar que a proposta aqui foi o estudo de 
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diferentes técnicas de extração para o desenvolvimento de um método de extração e 

determinação de microcontaminantes em amostras de água superficial, por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas, utilizando técnicas de otimização multivariada, 

além da análise exploratória dos resultados obtidos visando encontrar perfis de contaminação. 
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2. CONTEXTUALIZAÇAO DO ASSUNTO E REVISÃO DA 

LITERATURA 

2.1  Microcontaminantes Emergentes 

Contaminantes ou microcontaminantes emergentes constituem um grupo de 

substâncias classificadas como tal por levantarem preocupações acerca dos efeitos que 

provocam à vida aquática e ao ambiente (“U.S. EPA,” 2008). 

Segundo a Agência de Proteção Ambiental Americana (U.S. EPA) a classe de 

contaminantes emergentes se divide em cinco grupos: 

 Poluentes orgânicos persistentes (POP): compostos utilizados em retardantes 

de chama, plastificantes (e.g. éteres difenílicos polibromados), assim como 

ácidos orgânicos perfluorados; 

 Fármacos e produtos de cuidado pessoal: incluem os fármacos de uso humano 

com prescrição ou venda livre, bactericidas, protetores solares e fragrâncias; 

 Medicamentos veterinários: antibióticos, antifúngicos e hormônios; 

 Perturbadores endócrinos: este grupo inclui hormônios naturais e sintéticos, 

pesticidas, alquilfenois, etc. São substâncias capazes de modificar o 

funcionamento do sistema endócrino de organismos aquáticos; e 

 Nanomateriais: nanotubos de carbono, dióxido de titânio particulado em nano 

escala, etc. 

Milhares de toneladas dessas substâncias são produzidas indiscriminadamente em todo 

o mundo, sendo consumidas pela população e inseridas no meio ambiente provenientes do 

esgoto doméstico e de resíduos agrícolas e industriais, alcançando os corpos d’água devido à 

ineficiência dos tratamentos de esgoto tradicionais, além do descarte inadequado 

(KASPRZYK-HORDERN et al., 2008; GÖTZ et al., 2010; OHE et al., 2011). 

Os microcontaminantes possuem essa denominação por serem encontrados no 

ambiente em concentrações da ordem de ng/L, no entanto, esta reduzida quantidade é capaz 

de gerar efeitos deletérios nos organismos; por este motivo seu monitoramento se faz 

necessário (SLOBODNÍK et al., 2000; QUEIROZ, 2011). 
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Dentre esses compostos uma revisão da literatura mais aprofundada acerca de sua 

origem, fontes de contaminação e metodologias de análise será feita a seguir para alguns EDC 

e fármacos. 

2.1.1  Perturbadores Endócrinos (EDC) 

Perturbadores endócrinos são substâncias químicas que podem interferir na produção, 

liberação, metabolismo e eliminação ou podem mimetizar a ocorrência dos hormônios 

naturais. Existem diversas definições propostas para os EDC, denominados em inglês 

endocrine disrupting chemicals (EDC). Alguns autores entendem que são considerados EDC 

somente as substâncias que interagem com sítios receptores de hormônios, enquanto outros os 

definem como quaisquer substâncias que causem desequilíbrio, interferência ou alteração no 

sistema endócrino, independentemente se atuam diretamente no sítio receptor ou não. Há 

ainda pesquisadores que definem um EDC com base nos seus efeitos, ou seja, trata-se de uma 

substância química que, mesmo presente em concentração extremamente baixa, é capaz de 

interferir no funcionamento natural do sistema endócrino, podendo causar câncer, prejudicar 

os sistemas reprodutivos e causar outros efeitos adversos (BILA; DEZOTTI, 2003). 

Sob uma visão fisiológica, um perturbador endócrino é uma substância natural ou 

sintética que, por meio de exposições ambientais ou devido ao desenvolvimento inapropriado, 

altera o sistema endócrino e a homeostasia que permitem ao organismo se comunicar e 

responder ao seu ambiente (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009; CASALS-CASAS; 

DESVERGNE, 2011). 

Acompanhando a ascendência dos perturbadores endócrinos, no ano de 2002 a União 

Europeia estabeleceu uma lista de 553 substâncias classificadas como “lista de candidatas” 

que seriam avaliadas como possíveis perturbadores endócrinos. Após estudos preliminares, 

uma segunda lista, agora denominada “lista prioritária de substâncias para maior avaliação 

dos seus efeitos endócrinos” foi expedida; esta nova lista conta com 428 substâncias que 

pertencem a diferentes grupos químicos, por exemplo, alquilfenois e seus derivados, 

benzoatos, cloretos de alcanos, ftalatos, dioxinas / furanos e bifenilpoliclorados. Destas 

substâncias 194 possuem clara evidência de efeitos no sistema endócrino (“COMISSION OF 

THE EUROPEAN COMMUNITIES,” 2002). 
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Já em 2010, os Estados Unidos, via Agência de Proteção Ambiental, divulgou sua 

segunda lista de produtos químicos e substâncias para as quais a EPA pretende emitir ordens 

de ensaio sob o Programa de Triagem de Perturbadores Endócrinos (EDSP). A EPA 

estabeleceu o EDSP em resposta à seção 408 da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e 

Cosméticos que dispõem sobre a “tolerância e isenções para os resíduos químicos de 

pesticidas”. Nesta lista estão incluídas substâncias como acetaldeído, benzo(a)pireno, 

eritromicina, entre outros (EPA, 2010). 

Vários são os compostos que se enquadram nessa classe de substâncias, sendo um 

grupo de moléculas muito heterogêneo e que inclui produtos químicos sintéticos (e.g. 

solventes industriais, lubrificantes e seus derivados, plásticos, pesticidas, fungicidas e 

produtos de higiene pessoal e farmacêuticos), assim como produtos naturais (e.g. 

fitoestrógenos) (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009; MOREIRA, 2010; QUEIROZ, 

2011). 

2.1.1.1  O Sistema Endócrino 

O sistema endócrino é composto por um conjunto de glândulas situadas em diferentes 

partes do corpo, como representado na Figura 2.1. Entre estas glândulas estão a hipófise, 

tireoide, adrenais, pâncreas e gônadas (GHISELLI; JARDIM, 2007). As múltiplas atividades 

das células, tecidos e órgãos do corpo são coordenadas pela interação de vários tipos de 

sistemas mensageiros químicos como: 

(a) neurotransmissores, que são liberados por terminais axônios de neurônios nas 

junções sinápticas e agem localmente para controlar as funções da célula nervosa;  

(b) hormônios endócrinos, que são liberados por glândulas ou células especializadas 

na circulação sanguínea e influenciam na função de células de outro local no corpo; 

(c) hormônios neuroendócrinos, que são secretados por neurônios na circulação 

sanguínea e influem na função de células de outro local no corpo; 

(d) parácrinos, que são secretados por células no fluido extracelular e afetam a função 

de células vizinhas de um tipo diferente; 

(e) autócrinos, que são secretados por células no fluido extracelular e afetam a função 

das mesmas células que o produzem por ligação a receptores na membrana celular; e 



 

23 

 

(f) citocinas, que são peptídeos secretados por células no fluido extracelular e podem 

funcionar como hormônios autócrinos, parácrinos ou endócrinos. Exemplos de citocinas 

incluem as interleucinas e outras linfocinas que são secretadas por células auxiliares e agem 

sobre outras células do sistema imune (GUYTON, 2006). 

 

 

Figura 2.1- Esquematização do sistema endócrino humano (SILVA). 

 

Os hormônios são substâncias químicas secretadas por glândulas endócrinas que 

comandam diversas funções dos diferentes órgãos e sistemas do corpo (GHISLLEI; JARDIM, 

2007). Alguns hormônios endócrinos afetam tipos muito diferentes de células, como o 

hormônio do crescimento (da glândula hipófise), por exemplo, que causa o crescimento em 

muitas partes do corpo e a tiroxina (da glândula tireoide) que aumenta a proporção de muitas 

reações químicas em quase todas as células do corpo (COSTANZO, 2008). 
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Outros hormônios afetam somente tecidos alvo específicos, porque somente estes 

tecidos possuem receptores para tais hormônios. Como exemplo tem-se o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), da glândula hipófise, que estimula especificamente o córtex 

adrenal, causando a secreção de hormônios adrenocorticais, assim como os hormônios 

ovarianos, que têm efeitos específicos sobre os órgãos sexuais femininos, bem como sobre as 

características sexuais do corpo feminino (GUYTON, 2006). 

A primeira etapa da ação de um hormônio é ligar-se a receptores específicos da célula 

alvo, por este motivo, células que não possuem receptores para os hormônios não respondem 

a eles. Os receptores para alguns hormônios estão localizados sobre a membrana da célula 

alvo, enquanto que outros receptores hormonais estão localizados no citoplasma ou no núcleo. 

Quando o hormônio combina com o receptor, este normalmente inicia uma cascata de reações 

na célula, com cada etapa se tornando mais vigorosamente ativada, tanto que, mesmo em 

pequenas concentrações, o hormônio pode ter um amplo efeito (GUYTON, 2006). 

A regulação da secreção hormonal pode ocorrer por dois mecanismos distintos: o 

feedback negativo e o feedback positivo. O feedback negativo é o princípio mais comum e é 

autolimitante. Um hormônio tem ações biológicas que, direta ou indiretamente, inibem ou 

favorecem determinada secreção hormonal. Por exemplo, a insulina é secretada pelas células 

beta pancreáticas em resposta ao aumento da glicose no sangue. No entanto, a insulina causa 

um aumento da glicose dentro das células que resulta no decréscimo da concentração de 

glicose no sangue. Este decréscimo, então, diminui a secreção de insulina. Já o feedback 

positivo é raro; um hormônio tem ações biológicas que, direta ou indiretamente, causam mais 

secreção de outro hormônio. Por exemplo, o aumento do hormônio luteinizante (LH) que 

ocorre antes da ovulação, é resultado do feedback positivo do estrogênio sobre a glândula 

hipófise. O LH então age sobre os ovários e provoca mais secreção de estrogênio 

(COSTANZO, 2008). 

Quando alguma substância exógena interfere no funcionamento normal do sistema 

hormonal, esta é descrita como perturbador endócrino e as substâncias que causam este efeito 

são nomeadas como perturbadores ou desreguladores endócrinos (SWEDENBORG et al., 

2009). 
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2.1.1.2  Mecanismo de Ação dos Perturbadores Endócrinos 

O entendimento sobre os mecanismos de ação dos perturbadores endócrinos está em 

constante crescimento. Inicialmente se sabia que estas substâncias agiam diretamente nos 

receptores hormonais, porém atualmente, a pesquisa científica demonstra que os mecanismos 

são muito mais amplos do que se imaginava originalmente. Sabe-se que os EDC agem por 

meio de receptores nucleares, não-nucleares, vias enzimáticas que envolvem a biossíntese de 

esteroides e / ou seu metabolismo e diversos mecanismos que convergem para os sistemas 

endócrino e reprodutivo (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009; SWEDENBORG et al., 

2009). 

Os hormônios funcionam basicamente por meio da interação com seus respectivos 

receptores, que podem ser classificados em dois grupos: 

(a) receptores ligados à membrana, que respondem principalmente a hormônios 

peptídeos, por exemplo, insulina, e 

(b) receptores nucleares (NR), que são ativados quando ocorre a interação entre o 

receptor e os pequenos hormônios lipofílicos, por exemplo, hormônios sexuais. 

Os perturbadores endócrinos são moléculas pequenas e lipofílicas em sua maioria; 

sendo assim, eles têm acesso privilegiado aos NR, provocando a desregulação da função 

endócrina no organismo afetado (CASALS-CASAS; DESVERGNE, 2011). 

Alguns EDC podem se ligar aos receptores e exercer ação como agonista ou 

antagonista, assim aumentando ou reduzindo o efeito hormonal. Contudo há um mecanismo 

particular que envolve o receptor aril hidrocarboneto (AhR), receptor que está diretamente 

envolvido no metabolismo de diversas substâncias exógenas (DIAMANTI-KANDARAKIS et 

al., 2009). A ativação da via de sinalização do AhR ocorre quando o indivíduo entra em 

contato com compostos xenobióticos. Estes compostos funcionam como potentes e seletivos 

agonistas que atravessam a membrana plasmática, difundindo-se pelo citoplasma e ligando-se 

finalmente ao AhR. A ativação da sinalização do AhR por compostos exógenos em modelos 

animais produz numerosas consequências tóxicas ao organismo, incluindo carcinogênese, 

involução do timo, enfraquecimento severo e morte (BARCLLEOS et al., 2006). 
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Em suma, os perturbadores endócrinos possuem diversos mecanismos de ação, muitos 

deles ainda não elucidados, que resultam na desregulação das funções endócrinas o que 

culmina em efeitos desastrosos aos organismos afetados. 

2.1.1.3  Efeitos dos Perturbadores Endócrinos em Humanos 

Não há sistema que seja imune aos perturbadores endócrinos, devido às semelhanças 

entre estas substâncias exógenas e os hormônios endógenos, e também por serem capazes de 

agir mesmo quando em concentrações muito baixas (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 

2009). Além do mais, devido à estabilidade dos EDC no ambiente, eles acabam perpetuando-

se na cadeia alimentar sendo transportados a grandes distâncias a partir do seu local de 

origem, chegando a locais onde não houve seu uso, fazendo com que ocorra exposição a estas 

substâncias que contaminam as águas e os alimentos (ALVES et al., 2007). 

A relação direta da interação dos EDC e as alterações provocadas em humanos ainda é 

obscura em alguns casos, mas sabe-se que estes compostos são suspeitos de provocarem 

efeitos que resultam em distúrbios no sistema endócrino, incluindo a perturbação do sistema 

reprodutivo feminino (diferenciação sexual, disfunção dos ovários, aumento do risco de 

câncer de mama e de vagina, ovários policísticos e endometriose) e do sistema reprodutivo 

masculino (redução na produção de esperma, aumento do risco de câncer testicular e de 

próstata, infertilidade e alterações nos níveis hormonais da tireoide) (BILA; DEZOTTI, 2003; 

JUGAN et al., 2010; SHI et al., 2012). 

Os disruptores endócrinos também estão relacionados com disfunções no 

desenvolvimento cerebral, principalmente em lactentes e crianças, que possuem o cérebro 

excepcionalmente mais sensível aos neurotoxicantes ambientais do que os adultos. Segundo a 

Academia Nacional Americana de Ciência, cerca de 9,5 milhões de crianças com menos de 18 

anos sofrem com alguma deficiência relacionada ao desenvolvimento do cérebro, como 

hiperatividade e déficit de atenção, dislexia, déficit sensorial, retardo mental, transtornos do 

espectro autista, dificuldades de aprendizagem e paralisia cerebral. A Academia Nacional 

Americana de Ciência sugere que a etiologia do desenvolvimento de 3 % dessas desordens 

pode ser atribuída à exposição a substâncias tóxicas ambientais e outros 25 % pode ser 

resultado da combinação da exposição ambiental a tais compostos juntamente com a 

predisposição genética (MIODOVNIK, 2011). 
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Os efeitos dos EDC na homeostase do peso corpóreo é outra área de pesquisa que vem 

crescendo nos últimos cinco anos. O tecido adiposo por si só é um órgão do sistema 

endócrino, secreta hormônios e adipocinas além de expressar diferentes receptores. O termo 

“obesogênico” define “moléculas que regulam inadequadamente o metabolismo lipídico e a 

adipogênese promovendo a obesidade” e a lista de moléculas obesogênicas continua 

crescendo, incluindo o bisfenol A, ftalatos, pesticidas organoclorados, ésteres difenil 

polibromados e bifenilas policloradas (HATCH et al., 2010). 

É evidente que os perturbadores endócrinos são capazes de provocar uma gama 

enorme de efeitos adversos. Com a evolução nas pesquisas clínicas, provavelmente outros 

distúrbios serão relacionados a estas substâncias. Portanto, a identificação e quantificação 

destes compostos nas matrizes ambientais é de suma importância, visto a exposição ambiental 

aos mesmos estar intimamente relacionada aos seus efeitos. 

2.1.1.4  Substâncias Classificadas como Perturbadores Endócrinos 

Na Tabela 2.1 estão exemplificados os principais EDC estudados e descritos na 

literatura. 

Tabela 2.1- Compostos classificados como perturbadores endócrinos (adaptado de QUEIROZ, 

2011). (continua) 

Ftalatos Pesticidas 

Dietilftalato (DEF) 

Di-iso-butilftalato (DIBF) 

Di-n-butilftalato (DBF) 

Butilbenzilftalato (BBF) 

Diciclohexiloftalato (DCHF) 

Di-2-(2-etil-hexil)ftalato (DEHF) 

Di-n-octilftalato (DOF) 

Di-isooctilftalato (DIOF) 

Di-iso-nonilftalato (DINF) 

Di-iso-decilftalato (DIDF) 

Inseticidas 

2,2 bis-p-clorofenil-1,1,1-tricloroetano 

(DDT) 

2,2 bis-p-clorofenil-1,1-dicloroetileno 

(DDE) 

Lindano 

Deltametrin 

Carbofurano 

Herbicidas 

Atrazina 

Linuron 

Fungicidas 

Vinclozolina 

Tridemorfos 

Carbendazina 

Penconazol 

Procloraz 

Procimidona 

Alquilfenois 

Nonilfenol (NF) 

Octilfenol (OF) 

Nonilfenol etoxilado 

Octilfenol etoxilado 
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Epoxiconazol 

Compostos orgânicos de estanho Agentes terapêuticos e farmacêuticos 

Tributilestanho (TBE) 

Trifenilestanho (TFE) 

Dietilestilbestrol (DES) 

17α-etinilestradiol (EE2) 

Furanos e Dioxinas Policlorados de bifenilas (PCB) 

Dibenzo-p-dioxina 

2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina 

(TCDD) 

2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF) 

2,4,4’-triclorobifenil 

2,2’,5,5’-tetraclorobifenol 

2,2’,4,5,5’-pentaclorobifenil 

2,3,4,4’,5-hexaclorobifenil 

2,2’,3,4,4’,5-hexaclorobifenil 

2,2’,3,4,4’,5,5’-heptaclorobifenil 

Bisfenol Parabenos 

Bisfenol A (BPA) 

Benzilparabeno 

Butilparabeno 

Etilparabeno 

Isobutilparabeno 

n-Propilparabeno 

Metilparabeno 

Tabela 2.1- Compostos classificados como perturbadores endócrinos (adaptado de QUEIROZ, 

2011). (conclusão) 

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 
Retardantes de chama bromados 

Naftalina 

Acenaftileno 

Fluoreno 

Fenantreno 

Antraceno 

Fluoranten 

Pireno 

Benzo[a]antraceno 

Criseno 

Benzo[b]fluoranteno 

Benzo[k]fluoranteno 

Benzo[a]pireno 

Indeno[123-cd]pireno 

Benzo[ghi]perileno 

Polibromobifenila (PBB) 

2,2‟,4,4‟-tetrabromodifenil éter 

2,2‟,4,4‟,5-pentabromodifenil éter 

2,2‟,4,4‟,6-pentabromodifenil éter 

2,2‟,4,4‟,5,5‟-hexabromodifenil éter 

2,2‟,4,4‟,5,6-hexabromodifenil éter 

2,2‟,3,4,4‟,5,6-heptabromodifenil éter 

Octabromodifenil éter (BDE octa) 

Decabromociclodifenil éter (BDE 209) 

Hexabromociclododecano (HBCD) 

Tetrabromobisfenol A (TBBA) 

Metais pesados Fitoestrógenos 

Cádmio 

Mercúrio 

Chumbo 

Zinco 

Isoflavona: daidzeína e genisteína 

Lignanas: metaresinol e enterodiol 
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Como pode ser observado, uma vasta gama de substâncias é classificada como 

perturbadores endócrinos; estes compostos apresentam características físico-químicas 

distintas o que dificulta o desenvolvimento de uma única metodologia para a determinação 

simultânea dos mesmos em amostras ambientais. Por este motivo, alguns desses compostos 

foram selecionados para este estudo, estando os mesmos apresentados a seguir onde também 

estão relacionadas outras informações pertinentes. 

Estradiol (E2) 

O estradiol (Figura 2.2) é um hormônio sexual natural, da classe dos esteroides, 

produzido pelos folículos ovarianos. É responsável pelo crescimento dos seios e epitélios 

reprodutivos, maturação de ossos longos e desenvolvimento das características sexuais 

secundárias. Além disso, também é responsável pela manutenção dos tecidos do organismo, 

garantindo a elasticidade da pele e dos vasos sanguíneos e a reconstituição óssea, entre outras 

funções (GOODMAN GILMAN, 2005). 

OH

OH  

Figura 2.2- Estrutura química do estradiol. 

 

Este hormônio natural também é utilizado na terapia de reposição hormonal na 

menopausa, onde apresenta inúmeras vantagens por controlar os sintomas vasomotores, 

aumentar a lubrificação vaginal, a libido feminina e o bem-estar psíquico. Também é indicado 

no tratamento de hipoestrogenismo, assim como no tratamento de câncer de mama e 

carcinoma de próstata andrógeno-dependente (como paliativo) (“Toxnet,” 2012). Porém, 

segundo a International Agency for Research on Cancer (IARC) o estradiol é classificado 

como pertencente ao Grupo I – Carcinogênico para humanos (IARC, 2012). Este hormônio é 

biotransformado no fígado a estrona e estriol, sendo este último subproduto o principal 

eliminado na urina e nas fezes (GOODMAN GILMAN, 2005). 
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Estudos relatam que a criação animal é uma das principais fontes de contaminação 

ambiental por estradiol, visto que esse hormônio natural é excretado pelos animais e devido 

ao pouco ou até mesmo inexiste tratamento desses resíduos, ele atinge os corpos d’água 

provocando efeitos adversos em organismos sensíveis (SCHUH et al., 2011). Considerando o 

uso do estradiol como tratamento de algumas enfermidades, como na reposição hormonal e 

alguns cânceres, a excreção proveniente de seu uso farmacêutico contribui com apenas 5 % 

em relação à quantidade excretada naturalmente pelos organismos (MES et al., 2005). 

Etinilestradiol (EE2) 

O etinilestradiol (Figura 2.3) é o principal estrogênio sintético encontrado nas pílulas 

anticoncepcionais combinadas e nas terapias de reposição hormonal (FERREIRA, 2008). É 

utilizado no tratamento de alguns tipos de carcinomas (metastático mamário masculino e 

prostático avançado), hipogonadismo feminino, falência ovariana primária e síndrome de 

Turner (“PubChem,” 2012). O etinilestradiol é também utilizado como um contraceptivo de 

emergência combinado com levonorgestrel ou norgestrel. 

 

CHOH

OH  

Figura 2.3- Estrutura química do etinilestradiol. 

 

Estudos tentam relacionar os efeitos do EE2, em relação ao seu potencial estrogênico, 

com o tempo de exposição e o respectivo efeito no desenvolvimento de alterações nos 

sistemas, principalmente aqueles relacionados ao sistema endócrino e reprodutivo 

(BLÁZQUEZ et al., 1998; ANDREW et al., 2010). Porém, a revisão aqui apresentada 

constatou a dificuldade em se extrapolar os dados obtidos em ensaios com animais para os 

efeitos que provavelmente seriam ocasionados em humanos, principalmente devido às 
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diversas fontes de exposição a uma gama enorme de compostos com os quais entramos em 

contato diariamente. 

Com humanos há dados de estudos que relacionam episódios de cânceres de mama, 

cervical e fígado em mulheres que fazem uso da terapia hormonal combinada. Além disso, a 

IARC classifica como cancerígenos para os seres humanos (Grupo 1) os contraceptivos orais 

combinados (“Toxnet,” 2012; IARC, 2012). 

Devido à existência de um grupo metil adicional em sua estrutura em relação ao 

estradiol, o etinilestradiol possui maior potencial estrogênico e também se torna mais 

resistente ao metabolismo fazendo com que grande parte do que é consumido chegue 

inalterado à rede de esgoto. Como os tratamentos de esgoto convencionais são ineficientes 

frente à degradação / remoção desse composto, grande parte é lançada aos corpos d’água, 

chegando intactos ao meio ambiente. Por sua vez, ele também sofre pequena biodegradação 

sendo capaz de exercer seu efeito estrogênico nos organismos aquáticos, bem como na 

população que consome essa água e os produtos que se utilizam da mesma (ANDREW et al., 

2010). 

Diante destes aspectos, muitos grupos de pesquisa vêm estudando os efeitos desse 

hormônio sobre organismos, desde organismos aquáticos como os bivalves (ANDREW et al., 

2010) a mamíferos como os ratos (YAMASAKI et al., 2002). Como consequência, efeitos 

como alterações na produção de proteínas e nos órgãos reprodutores foram descritos, 

corroborando com a classificação desse hormônio como disruptor endócrino. 

Estrona (E1) 

A estrona, estrutura química apresentada na Figura 2.4, é indicada na terapia de 

reposição hormonal para sintomas de deficiência estrogênica nos períodos pré e pós-

menopausa. Também é indicada para prevenir a osteoporose na pós-menopausa em mulheres 

para as quais não são apropriados outros medicamentos (GOODMAN GILMAN, 2005). 
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Figura 2.4- Estrutura química da estrona. 

 

É um dos subprodutos formados do metabolismo do estradiol, sendo também 

convertida por hidratação a estriol. Sendo assim, a estrona está presente na urina de mulheres 

grávidas assim como de alguns animais, como nas éguas, além de se encontrar na placenta 

humana, na urina de touros e cavalos e até em algumas plantas (GOODMAN GILMAN, 

2005; “Toxnet,” 2012). 

Alguns tratamentos com irradiação com luz ultra-violeta (UV). indicam que o tempo 

de meia vida na fotodegradação é de 2 a 3 h em água de rio, o que sugere que ela possa ser 

susceptível a fotólise direta pelo sol. Também há estudos que indicam que a população pode 

ser exposta à ingestão de estrona via água contaminada (“Toxnet,” 2012). 

4-Octilfenol (4OF) 

O 4-octilfenol (Figura 2.5) é produto da biodegradação de surfactantes alquilfenois 

etoxilados, que são largamente utilizados como detergentes, emulsificantes, lubrificantes, 

intermediários para resinas, fungicidas, bactericidas, adesivos, etc. (LUO et al., 2010; 

“Toxnet,” 2012). 

OH

CH3
 

Figura 2.5- Estrutura química do 4-octilfenol. 

 

Atinge principalmente o meio ambiente marinho pelas águas residuais das fábricas. O 

octilfenol foi descrito na literatura como sendo capaz de desregular a resistina, um hormônio 
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específico de adipócito que pode levar a uma resistência à insulina e reduzir a diferenciação 

de adipócitos (SWEDENBORG et al., 2009). 

4-Nonilfenol (4NF) 

O 4-nonilfenol (Figura 2.6) é uma substância utilizada como coestabilizante em mistura 

com metal para a estabilização a quente durante a produção de plástico, também é usado 

como monômero na produção de resinas fenólicas e ainda faz parte da preparação de 

lubrificantes, agentes surfactantes, demulsificantes de petróleo, fungicidas e antioxidantes 

para borracha e plásticos. Desta forma, ele entra em contato com o meio ambiente pelo 

descarte de resíduos (“Toxnet,” 2012). 

OH

CH3 

Figura 2.6- Estrutura química do 4-nonilfenol. 

 

Ensaios in vitro relataram que o 4-nonilfenol estimula a acumulação lipídica, acelerando 

sua diferenciação à adipócitos maduros (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009). 

Bisfenol A (BPA) 

O bisfenol A (Figura 2.7) é utilizado como monômero de plastificantes como os 

utilizados em garrafas plásticas (e.g. garrafa de água), em películas protetoras de alimentos, 

resinas de poliestireno e selantes dentários. Por ter usos tão diferentes, a população está 

exposta a este EDC por diferentes vias (CASALS-CASAS; DESVERGNE, 2011; BOAS et 

al., 2012). 

CH3

CH3

OHOH

 

Figura 2.7- Estrutura química do bisfenol A. 
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Muitos estudos apontam os efeitos do BPA sobre a vida selvagem apenas em relação 

aos efeitos no sistema endócrino, porém muitos outros efeitos podem ser observados. Por 

exemplo, em concentrações de 1,1 a 12,8 mg/L, o BPA é sistematicamente tóxico a vários 

organismos aquáticos, como os peixes de água doce (Pimephales promelas) e os de água 

salgada (Menidia menidia). 

Estudos levaram a Agência de Meio Ambiente do Canadá a reportar em 2008 valores 

para a concentração molar para produção de efeito agonista máximo em 50 % da população 

(EC50) e, o valor da concentração na água ou ar letal para 50 % da população (LC50), em 1,0 e 

10 mg/L, respectivamente. Assim, classificaram o BPA como “moderadamente tóxico” para a 

biota aquática. 

Já para a Comissão Europeia e para a EPA o BPA é classificado como “tóxico”. Alguns 

estudos indicam que uma concentração de 12 µg ou menos é capaz de ser nociva à vida 

selvagem (“Toxicology” 2012; FLINT et al., 2012). 

Outras consequências relatadas do contato com o bisfenol A são: dermatite de contato, 

observada em trabalhadores que produziam produtos com BPA (KANG et al., 2006); 

alteração no padrão de metilação do DNA; e alterações no desenvolvimento do cérebro 

(WOLSTENHOLME et al., 2011). 

Dietilftalato (DEFT) 

O dietilftalato (Figura 2.8) é utilizado como veículo de fragrâncias e de ingredientes 

cosméticos, é solvente para nitrocelulose e acetato de celulose, sendo também plastificante. 

Pode ser liberado facilmente a partir desses produtos, visto que não é um dos monômeros 

utilizados na produção de polímeros plásticos. Também é usado em inseticidas e na aspirina, 

assim como para dar gosto amargo ao álcool que é comumente vendido em farmácias 

(“Toxnet,” 2012). 
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Figura 2.8- Estrutura química do dietilftalato. 

 

Há relatos na literatura de que o DEFT seja capaz de induzir a proliferação de células 

de câncer de mama, em estudos in vitro (“Toxnet,” 2012). 

Dietilhexilftalato (DEHFT) 

O dietilhexilftalato (Figura 2.9) é um ftalato sintético utilizado na fabricação de 

plásticos para embalagens para alimentos, em produtos têxteis, cosméticos e em embalagens 

descartáveis. É rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal e eliminado após ingestão 

oral, por isso não é tóxico quando o contato se dá por essa via (“Toxnet,” 2012). 

O
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Figura 2.9- Estrutura química do dietilhexilftalato. 

A exposição a esse composto pode ocorrer de diversas maneiras, ainda nos primeiros 

anos da vida humana, incluindo a fase de desenvolvimento fetal através da placenta, e durante 
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o desenvolvimento da criança por meio da amamentação, brinquedos levados à boca e 

produtos de cuidado pessoal (CASALS-CASAS; DESVERGNE, 2011). 

Os ftalatos são potentes disruptores endócrinos por modularem o sistema tiroidal, 

podendo interferir com o receptor da tireoide por ação agonista ou antagonista (SHI et al., 

2012). Outra linha de estudos intensificada é a da investigação do tipo de interação desses 

compostos com outras rotas nos organismos e a razão que os fazem capazes de afetar diversas 

rotas metabólicas como as dos lipídios e glicose; porém, maiores estudos se fazem necessários 

(DESVERGNE et al., 2009). Estudos de curto e longo tempo relacionaram doses de ftalatos 

com a desregulação dos níveis de insulina sérica, glicose sanguínea, glicogênio hepático, 

hormônios da tireoide T3 e T4 e cortisol. Em humanos, estabeleceu-se uma correlação entre a 

concentração de metabólitos de ftalatos com a obesidade abdominal e a resistência à insulina 

em homens adultos. Esses compostos são assim considerados obesogênicos ambientais 

(CASALS-CASAS; DESVERGNE, 2011). 

2.1.2  Fármacos 

Fármacos são compostos químicos pouco solúveis em água, lipofílicos e 

biologicamente ativos que podem ser administrados oralmente, topicamente ou 

parenteralmente. Após administração, essas substâncias são absorvidas, distribuídas, 

parcialmente metabolizadas e finalmente excretadas do corpo na forma original, associada ou 

como metabólitos. Uma quantidade significativa dessas substâncias originais e seus 

metabólitos são excretados pela urina, fezes ou esterco animal, sendo frequentemente 

encontrados no esgoto doméstico (RANG et al., 2003; GOODMAN GILMAN, 2005). 

Nas últimas décadas houve um crescente aumento no uso de medicamentos pela 

população mundial, principalmente relacionado ao uso de analgésicos, anti-inflamatórios, 

reguladores lipídicos, entre outros (QUEIROZ, 2011). 

A principal rota de entrada de fármacos no ambiente é por meio do lançamento de 

esgotos domésticos, tratados ou não, em cursos d’água. Eles também podem ser introduzidos 

através dos efluentes de indústrias farmacêuticas, efluentes rurais e também pela disposição 

inadequada de produtos não usados ou com o prazo de validade expirado (QUEIROZ, 2011; 

VIEIRA, 2011; BRANDT, 2012). Caso relatado como em Hyderabad, na Índia, um dos 

maiores produtores de matéria-prima para as indústrias farmacêuticas do mundo, em cujo 
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efluente tratado da região foram encontrados fármacos em concentrações de µg/L a mg/L 

(WELLS et al., 2010). 

Com isso a preocupação da comunidade científica com a presença de fármacos no 

meio ambiente tem se tornado cada vez maior, uma vez que essas substâncias são 

biologicamente ativas, e a presença das mesmas no ambiente aquático significa um risco 

potencial para a saúde humana se essas substâncias estiverem presentes em água para 

consumo (LEE, et al., 2005). 

Dados de ecotoxicidade crônica, bem como informações sobre os níveis atuais de 

distribuição nos diferentes compartimentos ambientais, continuam escassos e concentram a 

atenção nas classes terapêuticas mais frequentemente prescritas e consumidas. No entanto, 

eles indicam o impacto negativo que estes contaminantes químicos podem ter sobre os 

organismos vivos, ecossistemas e, finalmente, na saúde pública. Atualmente na Europa e 

Estados Unidos a legislação exige estudos de impactos ambientais de novos medicamentos e 

consequentemente avaliação dos efeitos agudos e crônicos. No entanto, ainda persiste a falta 

de conhecimento sobre dados toxicológicos e efeitos sinérgicos dos fármacos (SANTOS et 

al., 2010). 

2.1.2.1  Anti-inflamatórios 

Em um levantamento bibliográfico realizado por Santos et al. (2010), dentre os estudos 

publicados entre os anos de 1996 e 2009, as principais classes terapêuticas citadas são: 

antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), reguladores lipídicos, antiepiléticos, 

hormônios sexuais, beta bloqueadores, antidepressivos, antineoplásicos, contrastes de raios-X, 

anti-hipertensivos, ansiolíticos, bloqueadores de H2, B2-simpaticomiméticos e antidiabéticos 

orais. 

Para a técnica de GC-MS, utilizada neste estudo, os antibióticos não são passíveis de 

análise, principalmente devido a sua grande massa molecular, o que faz com que possuam 

elevados pontos de ebulição. 

Por outro lado, os anti-inflamatórios não esteroidais possuem moléculas menores que os 

antibióticos e são passíveis de derivatização, o que reduz sensivelmente seus pontos de 

ebulição tornando-os analisáveis por GC-MS. 
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Os AINE apresentam três efeitos principais: diminuição da resposta inflamatória; 

diminuição da dor de causas inflamatórias (efeito analgésico) e diminuição da febre (efeito 

antipirético). Destacam-se nesse estudo o ácido acetilsalicílico (AAS) (Figura 2.10a), o 

paracetamol (PCT) (Figura 2.10b), o ibuprofeno (IBU) (Figura 2.10c), o naproxeno (NPX) 

(Figura 2.10d) e o diclofenaco (DCF) (Figura 2.10e). 
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Figura 2.10a- Estrutura química do ácido 

acetil salicílico. 
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Figura 2.10b- Estrutura química do 

paracetamol (acetaminofeno). 
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Figura 2.10c- Estrutura química do 

ibuprofeno. 
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Figura 2.10d- Estrutura química do 

naproxeno. 
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Figura 2.10e- Estrutura química do diclofenaco sódico. 

 

Os cinco AINE demonstrados acima e foco deste estudo, são classificados como 

inibidores não seletivos da ciclo-oxigenase (COX) e além de compartilharem dos mesmos 

usos terapêuticos também possuem efeitos adversos semelhantes. O principal efeito 
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indesejável do uso dos AINE é a tendência em induzir ulceração gástrica ou intestinal, assim 

como inibição da função plaquetária, inibição da indução do trabalho de parto, alterações da 

função renal e reações de hipersensibilidade (GOODMAN GILMAN, 2005). 

Porém, a intensidade e os efeitos provocados pelos fármacos no meio ambiente podem 

ser muito diferentes daqueles analisados em laboratório, pois os fármacos chegam ao 

ambiente muitas vezes sob a forma de subprodutos ou produtos complexos, ou até mesmo 

podem alterar suas propriedades físico-químicas quando sofrem polimorfismo (SCHMIDT et 

al., 2011a). 

Além disso, no ambiente, os fármacos encontram alvos para atuação, como nos peixes 

que possuem uma ciclo-oxigenase similar à humana, e uma prostaglandina importante na 

formação da casca do ovo de pássaros também é afetada. Outra evidência foi um estudo que 

identificou alterações citológicas no fígado, rins e guelras de Oncorhynchus mykiss, após 

exposição crônica por 28 dias a uma concentração de 5 µg/dia de diclofenaco (SANTOS et 

al., 2010). 

2.1.2.2  Reguladores Lipídicos 

Estes fármacos são amplamente receitados e tem como objetivo reduzir o risco do 

paciente desenvolver uma doença cardíaca coronariana, em indivíduos com 

hiperlipoproteinemia tipo IIb (“Toxnet,” 2012). 

O fármaco genfibrozila (Figura 2.11) pertence à classe dos derivados do ácido fíbrico, 

sendo capaz de atuar na redução da concentração plasmática de triglicerídeos e colesterol, 

além de induzir a lipólise de lipoproteínas e reduzir a produção de triglicerídeo. Este 

composto já foi descrito na literatura por atuar em outros organismos como em golfinhos, nos 

quais ele é capaz de se bioacumular e reduzir os níveis de testosterona nos machos 

(SCHMIDT et al.,2011b). 
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CH3
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Figura 2.11- Estrutura química da genfibrozila. 
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2.1.2.3  Estimulantes 

A cafeína (Figura 2.12) é utilizada terapeuticamente como estimulante do sistema 

nervoso central, além de ser inibidora de fosfodiesterase. Dentre os tratamentos que se 

utilizam da cafeína encontram-se: para apneia neonatal (curto tempo); em associação com a 

ergotamina para enxaquecas; em conjunto com paracetamol para alívio mais rápido da dor 

(apesar de ter nenhum efeito analgésico); e em combinações com analgésicos e diuréticos para 

alívio da tensão e retenção de fluído associada à menstruação (“Toxnet,” 2012). 

CH3
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CH3

O
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N
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Figura 2.12- Estrutura química da cafeína. 

 

Sintomas de efeitos adversos provocados por esta substância são relatados quando uma 

quantidade considerável é ingerida, o que leva a ansiedade, palpitações, tremores e taquicardia 

(“Toxnet,” 2012). 

Muitos autores consideram a cafeína como um marcador da contaminação 

antropogênica, pois ela é largamente consumida pela população em alimentos, bebidas e 

medicamentos, o que evita flutuações nas concentrações encontradas nas águas superficiais 

durante o ano, já que este consumo elevado garante que grandes quantidades de cafeína sejam 

excretadas e alcancem o ambiente. Também é levado em consideração o fato de que esta 

substância é altamente eliminada nas estações de tratamento de esgoto, fazendo com que a 

principal via de contaminação dos corpos d’água seja o lançamento direto de efluentes 

domésticos e industriais (BUERGE et al., 2003, 2006; GLASSMEYER et al., 2005; 

MONTAGNER; JARDIM, 2011). 

Porém, vale ressaltar, como comentado por Burge e seus colaboradores (2003), que o 

uso da cafeína como marcador de contaminação antropogênica se restringe a áreas que não 

possuem fontes naturais ou industriais significativas. O que  chama a atenção para a 
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importância de se estudar mais a fundo o uso desse marcador, principalmente no estado de 

Minas Gerais, devido a extensa produção de café. 

2.2.  Métodos Analíticos para Determinação de Microcontaminantes 

Devido à grande relevância dos microcontaminantes emergentes, métodos robustos 

têm sido desenvolvidos visando a sua determinação nas mais variadas matrizes. As amostras 

ambientais são em sua maioria complexas e as concentrações dos compostos de interesse 

estão normalmente na escala de µg/L
 
a ng/L, o que demanda técnicas de preparo de amostras 

e técnicas analíticas elaboradas e eficientes
 
(GE et al., 2010; SILVA, COLLINS, 2011; 

WANG et al., 2011). 

Os métodos utilizados para análise de microcontaminantes empregam, em sua maioria, 

técnicas cromatográficas que podem utilizar equipamentos de cromatografia líquida ou de 

cromatografia gasosa
 
(FAN et al., 2005; RODRIGUEZ-MOZAZ et al., 2007; KIM et al., 

2007). Em ambos os casos, a detecção desses compostos é feita normalmente por 

espectrometria de massas, dada à sua elevada especificidade e menores limites de detecção. 

Outros métodos de análise, baseados em técnicas enzimáticas ou bioensaios, também têm sido 

estudados. O princípio destes bioensaios é a produção de anticorpos e / ou receptores que se 

liguem à substância que apresente, por exemplo, atividade estrogênica (NOGUEIRA, 1999). 

Todavia, seu maior custo operacional e a pouca especificidade do método tem favorecido o 

uso das técnicas cromatográficas na análise destes compostos
 
(FARRÉ et al., 2007). A 

Tabela 2.2 resume alguns dos métodos por bioensaios e cromatográficos para determinação de 

microcontaminantes emergentes em amostras de interesse ambiental encontrados na literatura. 
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Tabela 2.2- Métodos para a determinação de microcontaminantes em amostras ambientais. (continua) 

Imunoensaios 

Teste Analitos Amostra 
Preparo da 

amostra 
Maiores informações 

LD e LQ  

(ng/L) 

Concentrações 

encontradas 

(ng/L) 

Referência 

YES 
E1, E2, E3, EE2, 

4NF, 4-tOF, BPA  
Água do mar 

SPE segundo Beck 

et al. (2005) 

Células de 

Saccharomyces 

cerevisae incubação: 
32ºC/72 h/80 rpm 

EEF a partir do 

ED50 

1 (E2), 1,25 (EE2), 

2,5 × 10
-1

 (E1), 1,2 
× 10

-4
 (BPA), 

1,8 × 10
-5

 (4NF) 

EEF encontradas: 

0,5 (E1), 0,70 (EE2), 0,68 

(BPA), 0,80 (4NF), 0,55 
(4-tOF) 

(Beck, Bruhn, & 

Gandrass, 2006) 

ELISA E2, EE2 
Água 

superficial (2 a 

6 L) 

SPE (disco C18),  

hidrólise enzimática 
(glucuronidase), 

limpeza da amostra 

por HPLC 

Incubação dos kits por 

60 min. 
Análise também por 

GC-MS. 

Recuperação: 44-117 % 

0,05 (E2, EE2) 0,08 (E2), <0,05 (EE2) 
(HUANG; 

SEDLAK, 2001) 

E-screen 

Alquilfenois, 

hormônios, 

fármacos 

Água e 
efluente (2 L) 

SPE (1 g ENV) 

Incubação por 6 dias. 

Análise também por 

GC-MS. 

--- 
EEF encontradas: 0,1 

a 9,0 

(BICCHI et al., 
2009) 

ER-Calux 

E1, E2, EE2, E3 + 

PI deuterado    
(BPA-d16) 

Efluente de 

estação de 

tratamento 

(1 L) 

SPE (HLB), 

limpeza com sílica 
(Insolute) 

Incubação: 24 h / 

37°C / 5 % CO2. 

Análise também por 

GC-MS. 

LQ: 0,7 (E1), 

1,2 (E2), 3,7 (EE2) 

EEF encontradas: 

1 (E2), 0,4 (E1), 
1,68 (EE2)  

(AVBERŠEK et 

al., 2011) 
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Tabela 2.2- Métodos para a determinação de microcontaminantes em amostras ambientais. (continuação) 

Cromatografia 

Equipamento Analitos Amostra Preparo da amostra 
Recuperação 

(%) 

LD e LQ 

(ng/L) 

Concentrações 

encontradas 
(ng/L) 

Referência 

GC-MS (coluna Rtx-

5MS, 30 m × 

0,25 mm × 0,25 µm; 
He a 1,5 mL/min; EI 

a 70 eV) 

Ftalatos, alquilfenois + 

PI (BPA-d16, DNOP-d4 
e 4-nNF) 

Água 

mineral 
(1 L) 

LLE: 3 × 50 mL; 

Derivatização: BSTFA 
(70 °C / 30 min) 

77-92 

(alquilfenois) 

70-94 

(ftalatos) 

LD: 2 a 30 
4,6 (BPA), 7,9 

(NF), < 2 (tOF) 

(AMIRIDOU; 

VOUTSA, 2011) 

GC-MS (coluna Rtx-

5MS, 30 m × 
0,25 mm × 0,25 µm; 

He a 1,5 mL/min; EI 

a 70 eV) 

αE2, βE2, E3, E1, 
MeEE2, EE2, mix OF, 

mix NF, 4-nOF,         

4-nBF, BPA, 4-tOF, 
4NF+ PI (βE2-d2, 

BPA-d16) 

Água 

(1 L) 

SPE: Oasis HLB, 

10 mL acetona 
Derivatização: 100 µL 

BSTFA (70°C / 

60 min) 

54-118 

(alquilfenois) 

41-105 
(hormônios) 

LQ: 4,8 

(4tOP) a 45 

(NF mono e 
di etoxilado) 

Água de rio: 277 

(NP), n.d. (OP, E1, 

E2, EE2), 138 
(BPA),  

(ARDITSOGLOU; 

VOUTSA, 2008) 

GC-MS (coluna ZB-

5 MS, 30 m × 

0,25 mm × 0,25 µm; 
He a 1,0 mL/min; EI 

a 70 eV) 

4NF, 4OF, 4-tOF, 
BPF, BPA, mono a 

tetra cloroBPA, 

ftalatos 

Efluente 

urbano 
(0,5 L) 

SPE: LiChrolut      

RP-18, 6 mL 
dietileter: metanol 

(9:1), acidificação da 

amostra pH 3,0 
Derivatização: acetato 

de etila : 

BSTFA/TMCS (1:1) 
(60°C / 30 min) 

65-102 
(alquilfenois) 

45-90 

(ftalatos) 

LQ: 20 (4NF) 

a 400 (BBP) 

1100 (DEHF), 100 

(4NF), 300 (DBF) 

(BALLESTEROS et 

al., 2006) 

GC-MS (coluna   

DB-5, 30 m × 
0,32 mm × 0,25 µm; 

He a 2,1 mL/min) 

Alquilfenois, 
clorofenois e BPA 

Água 
(0,005 L) 

HF-MMLLE: tolueno/ 
30 min; acidificação 

amostra pH 2,0 

Derivatização: 2 µL 
BSTFA (no injetor) 

75-116  

LD: 5         

(4-nBF) a 15 

(PCF) 
LQ: 12       

(4-nBF) a 26 

(PCF) 

320 a 2760 (4NF), 

30 a 190 (4-nOF), 

40 a 190 (BPA) 

(BASHEER; LEE, 
2004) 

 



 

44 

 

Tabela 2.2- Métodos para a determinação de microcontaminantes em amostras ambientais. (continuação) 

Cromatografia 

Equipamento Analitos Amostra 
Preparo da 

amostra 

Recuperação 

(%) 

LD e LQ 

(ng/L) 

Concentrações 

encontradas 
(ng/L) 

Referência 

LC-ESI-MS (coluna C18, 

150 mm × 2,0 mm × 4 

µm, a 23°C; fase móvel: 

água : metanol, com 
acetato de amônio, vazão: 

0,2 mL/min) 

E1, E2, E3, 

EE2, 4-tOF, 4-
nNF, BPA + PI 

(E2-d3, BPA-

d16) 

Água do 
mar (19 a 

104 L) 

SPE: cartuchos de 

vidro (4 g HLB 

Oasis), 200 mL 
(acetona : metanol, 

80 : 20). Limpeza 

do extrato com 
sílica gel 

52 (4-tOF) – 

91 (4-nNF) 

LD: 0,02 

(E1), 0,30 

(E2), 0,45 

(EE2), 0,04 
(BPA), 0,12 

(4-nNF) 

0,16 a 0,53 (E1), 

2,1 a 17,2 (EE2), 
0,22 a 5,4 (BPA), 

2,5 a 6,1 (4-nNF), 

0,12 a 0,60 (4-tOF) 

(Beck et al., 2005) 

LC-ESI-MS (coluna C18, 

100 mm × 2,0 mm × 3 
µm, temperatura 

ambiente; fase móvel: 

água com formiato de 

amônio e acetonitrila 
(80 : 20) : acetonitrila, 

vazão: 0,2 mL/min) 

Hormônios 

naturais e 
sintéticos, 

parabenos, 

alquilfenois, 

carbamatos e 
triazinas + PI 

deuterados 

Água 

(0,5 L) 

SPE: Oasis HLB 

(0,2 g), 2 × 3 mL 2-

propanol: MTBE 

(10:90) 

91-106 (BPA), 
96-99 (E2), 89-

96 (EE2), 97-

100 (E1), 81-

89 (4OF), 80-
87 (nNF) 

LD: 0,5 

(BPA), 1,0 

(E2), 0,5 
(EE2), 1,0 

(E1), 5,0 

(4OF), 20,0 

(nNF) 

21,7 (E1), 50,1 

(4OF) 
(BENIJTS et al., 2004) 

GC-MS, injetor PTV 
(coluna: HP-5 MS, 

28 m × 0,25 mm × 

0,25 µm) 

Pesticidas e 

ftalatos 

Água de 

rio 
(0,015 L) 

SPE on-line:     S-

DVB, 3 × 100 µL 
acetato de etila 

93 (DnBF), 97 

(BBF), 72 
(DEHF) 

LD: 8 
(DnBF), 5 

(BBF), 10 

(DEHF) 

800 (DnBF), 2100 

(DEHF) 
(BROSSA et al., 2003) 

LC-DAD-ESI-MS com 

adição pós-coluna de 

solução de DBU (coluna 

C18, 100 mm × 2,1 mm× 
3,5 µm, a 30°C; fase 

móvel: metanol : tampão 

formiato de amônio, 
vazão: 0,2 mL/min) 

Alquilfenois 
Água 

natural 

SPE: HLB (60 mg), 

0,5 mL acetonitrila 
+ 3 mL acetato de 

etila 

54 (NF)- 111 
(BPA) 

LD: 9,0 (NF), 
25,0 (BPA) 

64,0 (4-tBF)- 90,0 
(4-tBBA) 

(CARABIASMARTINEZ 
et al., 2004) 
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Tabela 2.2- Métodos para a determinação de microcontaminantes em amostras ambientais. (continuação) 

Cromatografia 

Equipamento Analitos Amostra Preparo da amostra Recuperação (%) 
LD e LQ 

(ng/L) 

Concentrações 

encontradas 
(ng/L) 

Referência 

TD-GC-MS (coluna  

DB-5 MS, 30 m × 

0,25 mm × 0,5 µm; He a 

1,2 mL/min; EI a 70 eV) 

E1, E2, EE2 + 

PI deuterado 

Água de rio 

(0,05 L) 

SBSE: 500 µm PDMS 

Derivatização com 

ácido acético anidrido. 

Dessorção térmica. 

99-102 (E1), 90-96 (E2), 

97-106 (EE2) 

LD: 0,2 (E1), 

0,5 (E2), 

1,0 (EE2). 

LQ: 1,0 (E1), 2,0 

(E2), 5,0 (EE2) 

8,7 A 19,7 (E1), 

4,2 A 5,3 (E2), 

<LQ (EE2) 

(KAWAGUCHI 

et al., 2004) 

GC-MS (coluna BP-5, 

30 m × 0,25 mm × 

0,25 µm; He a 

1,0 mL/min; EI a 70 eV) 

DES, E1, E2, 

EE2, MÊS + 

PI deuterado 

Água 

(0,1 L) 

SPME (fibra PA). 

Derivatização na fibra: 

MSTFA 50 µL, 60°C, 

30 min. 

--- 
LQ: 1,0 (E1), 2,0 

(E2), 3,0 (EE2) 

8,1 a 17,3 (E1), 5,0 

a 7,6 (E2) 

(CARPINTEIRO 

et al., 2004) 

GC-MS (coluna VF-

1 ms, 30 m × 0,32 mm × 

0,25 µm; He a 

1,2 mL/min; EI a 70 eV) 

E2, E1, EE2 + 

PI deuterado 

Água de 

torneira 

(0,1 L) 

HF-MMLLE: 

polipropileno,  

di-n-hexileter com 

10 % óxido               

tri-n-octilfosfina. 

Derivatização: 

MSTFA 20 µL / 

65°C / 1 h. 

--- 

LD: 3,0 (E1), 1,6 

(E2), 9,0 (EE2) 

LQ: 12 (E1), 5,5 

(E2), 30 (EE2). 

3,0 (E1), <LQ 

(E2), n.d. (EE2) 

(ZORITA et al., 

2008) 

LVI-PTV-GC-MS 

(coluna HP5 MS, 30 m 

× 0,25 mm × 0,25 µm; 

He a 1,0 mL/min; EI a 

70 eV) 

E1, MÊS, 

EE2, E2 + PI 

deuterado 

Água de rio 

SPE: HLB (200 mg), 

2 × 4 mL acetato de 

etila. 

Derivatização: 125 µL 

piridina + 25 µL 

BSTFA: 1 % TMCS, 

sonicado por 10 min. 

129 (E1), 105 (E2), 102 

(EE2) 

LD: 0,07 (E1), 

0,05 (E2), 0,04 

(EE2) 

--- 
(VALLEJO et al., 

2010) 

PTV-GC-MS (coluna 

HP5 MS, 30 m × 

0,25 mm × 0,25 µm; He 

a 1,5 mL/min; EI a 

70 eV) 

4-nOF, 4-nNF, 

2,4-dCF, PCF, 

4-tBBA, BPA, 

E2, EE2 

Água 

superficial 

SPE: C18 ou LLE: 

acetato de etila. 

Derivatização: 

MTBSTFA 

200 µL / 75°C. 

SPE: 74 (4-nOF), 69   

(4-NF), 58 (BPA), 106 

(EE2). LLE: 115         

(4-nOF), 114 (4-NF), 

117 (BPA). 

LD: 6,0 (4-nOF), 

6,0 (4-NF), 5,0 

(BPA), 300 (E2), 

50 (EE2). 

--- 
(MOL et al., 

2000) 
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Tabela 2.2- Métodos para a determinação de microcontaminantes em amostras ambientais. (conclusão) 

Cromatografia 

Equipamento Analitos Amostra 
Preparo da 

amostra 
Recuperação (%) 

LD e LQ 

(ng/L) 

Concentrações 

encontradas 
(ng/L) 

Referência 

GC-MS (coluna: ZB5, 

30 m × 0,25 mm × 

0,25 µm; He a 
1,5 mL/min; EI a 70 eV) 

E2, E1, EE2, 
4-NF, BPA,  

4-tOF 

 

SPE: HLB 

(200 mg), acetato de 

etila. 
Derivatização: 

BSTFA : 1 % 

TMCS 50 µL/      
60-70°C / 30 min. 

60-113 (4-tOF), 
46-78 (4NF), 81-

98 (BPA), 40-116 

(E1), 42-113 (E2), 
54-112 (EE2) 

 

LD: 2,6 (4-tOF), 

0,8 (4NF), 5,3 

(BPA), 1,7 (E1) 
3,4 (E2), 0,8 

(EE2). 

LQ: 8,5 (4-tOF), 
2,6 (4NF), 17,4 

(BPA), 5,6 (E1), 

11,2 (E2), 1,0 
(EE2) 

<LD a 55 (4-tOF), <LD a 

4 (4NF), <LD a 10 
(BPA), <LD a 10 (E1), 

<LD a 17 (E2), <LD 

(EE2) 

(LIU et al., 

2004) 

LC-ESI-MS (coluna 

Zorbax SB-C18, 
30 mm × 2.1 mm × 

3,5 µm, a 23 °C; fase 

móvel: metanol : 
hidróxido de amônio 

(0,1 %) 

E1, E2, E3, 

EE2, BPA, 

OF, NF 

Água 
superficial 

(1 L) e 

potável 
(4 L) 

SPE: HLB 

(500 mg), metanol. 

81 (E1), 109 (E2), 

140 (E3), 103 
(EE2), 82 (BPA), 

98 (OF), 72 (NF) 

LD: 0,1 (E1), 0,2 

(E2), 0,2 (E3), 1,0 

(EE2), 0,4 (BPA), 
0,04 (OF), 0,04 

(NF). LQ: 0,3 

(E1), 0,6 (E2), 0,6 
(E3), 3,1 (EE2), 

1,2 (BPA), 0,1 

(OF), 0,1 (NF) 

Água superficial: <LQ 

(E1); 1,48 a 7,7 (E3); 2,76 
a 11,4 (BPA), <LQ a 1,96 

(OF); 1,24 (NF). Água 

potável: nd (E1, E2, E3, 
EE2); <LQ (BPA, OF, 

NF) 

(JARDIM 
et al., 2011) 

LC-ESI-MS (coluna 

Zorbax Eclipse        

XDB-C18, 15 mm × 

2,1 mm × 3,5 µm, e 
XTerra MS C18, 

15 mm × 2,1 mm ×3,5 

µm a 23°C) 

Antibióticos, 

hormônios e 
fármacos 

Efluente de 

estação de 
tratamento 

SPE: disco HLB, 

10 % metanol / 
MTBE e metanol 

(amostra pH 

ajustado para 6,0 
com H2SO4). 

<50 % (fármacos) LQ: 0,088 a 5,97 

<LQ a 27 (PCT), 13 a 49 

(DCF), 15 a 75 (IBU), 37 

a 166 (NPX), 9 a 26 
(GEN), <LQ a 60 (CAF), 

<LQ a 24 (E1)  

(BEHERA 

et al., 2011) 

DNOP-d4: di-n-octil-ftalato deuterado 

4-nNF: 4-n-nonilfenol 

BPA-d16: bisfenol-A deuterado 

NF: nonilfenol 

tOF: terc-octilfenol 

αE2: 17α estradiol 
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βE2 17 β estradiol 
E3: estriol 
MeEE2: mestranol 
mix OF: mix de octilfenol mono e di etoxilados 
mix NF: mix de nonilfenol mono e di etoxilados 

4-nOF: 4-n-octilfenol 
4-nBF: 4-n-butilfenol 
4-tOF: 4-t-octilfneol 
4NF: 4-nonilfenol 
βE2-d2: 17β estradiol deuterado 
n.d.: não detectado 
BPF: bisfenol-F 
mono a tetra cloroBPA: mono a tetracloro 

bisfenol-A 
DBF: dibutilftalato 
E2-d3: estradiol deuterado 

BBF: butilbenzilftalato 
HF-MMLLE: hollow-fibre microporous membrane 
liquid-liquid extraction 
PCF: pentaclorofenol 
LC-ESI-MS: cromatografia líquida com ionização 

por spray de elétrons acoplado à espectrometria de 
massas 
injetor PTV: programmed temperature vaporiser 
S-DVB: polímero de estireno divinilbenzeno 
DnBF: di-n-butilftalato 
MTBE: metil tercbutil éter 
DBU: 1,8-diazabicyclo-(5,4,0)undec-7-en 
4-tBBA: ácido 4-terc-butilbenzoico 

YES: Yeast Estrogen Screen 
EEF: Fator Equivalente Estradiol, calculado para 
cada composto representando a atividade em 

comparação à resposta do estradiol na mesma 
microtitulação 
ELISA: enzyme-linked immunosorbent assays 
SBSE: stir bar sorptive extraction 
PA: poliacrilato 

LVI-PTV-GC-MS: large volume injection- 
programmed temperature vaporizer- cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas 
2,4-dCF: 2,4-diclorofenol 
4-tBBA: ácido 4-terc-butilbenzoico 
MTBSTFA: N-metil-N-(terc-
butildimetiltrifluoroacetamida) 
ER-CALUX: receptor de estrogênio ativado 

quimicamente expressão luciferase 
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2.2.1  A Cromatografia 

Como definido pela International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) a 

cromatografia é “um método físico de separação em que os componentes a serem separados 

se distribuem entre duas fases, uma delas é fixa (fase estacionária) enquanto a outra (fase 

móvel) se move em uma direção definida” (IUPAC GOLDBOOK). Já Wixon e seus 

colaboradores (2010) fazem uma compilação de diversas definições entre as quais se destaca: 

“ciência da interação molecular e transporte de moléculas ou partículas em um sistema de 

fases mutuamente imiscíveis movendo-se relativamente uma a outra”. Trata-se, portanto, de 

uma técnica muito vantajosa porque consegue separar os constituintes de misturas complexas 

com grande exatidão, constituindo o método mais poderoso e amplamente utilizado para este 

fim (SKOOG et al., 2006; SILVA, COLLINS, 2011). 

Para que essa separação seja possível, os componentes da amostra são transportados 

através da fase estacionária impulsionados pela força da fase móvel, que pode ser um gás ou 

um líquido ou ainda um fluído, o que divide os métodos cromatográficos em três classes: a 

cromatografia líquida (LC), a cromatografia gasosa (GC) e a de fluído supercrítico (SC) 

(HELTMANN, 1983; SKOOG et al., 2006). 

Neste estudo foi empregada a cromatografia gasosa, uma das técnicas mais difundidas 

para a separação de compostos voláteis. Esta técnica é utilizada para a análise de compostos 

orgânicos e inorgânicos em amostras de gases, líquidos e sólidos. Com o advento das colunas 

capilares mais eficientes houve um ganho na resolução e separação de diversos compostos 

em amostras complexas (MCNAIR; MILLER, 2009). 

A cromatografia viabiliza a separação dos componentes, todavia para suas 

determinações são utilizados detectores, que serão apresentados a seguir. 

2.2.2  Detectores em Cromatografia Gasosa – Espectrometria de Massas 

Após a efetiva separação dos compostos estes devem ser determinados por meio de 

detectores. Existem vários tipos de detectores baseados em diversas propriedades físicas e 

químicas das substâncias advindas da coluna de separação; por exemplo: detectores de 

ionização (e.g.: electron capture detector – ECD; flame ionization detector – FID) 

condutividade térmica, de emissão atômica, fluorescência, espectrometria de massas, etc 

(SEVCIK, 1976; SCOTT, 2008). 



 

49 

 

O acoplamento da cromatografia gasosa à espectrometria de massas (GC-MS) abriu 

um novo leque de possibilidades na química analítica, principalmente nas áreas ambiental, 

forense, saúde, médica, alimentícia e biológica, o que a torna muito atrativa para as análises 

realizadas nesse trabalho (HUBSCHMANN, 2009; SPARKMAN et al., 2011). 

O espectrômetro de massas pode fornecer um espectro de massas completo de 

pequenas quantidades de analito (poucos fentomoles). Este espectro permite a identificação 

da massa nominal do analito, além de prover características da fragmentação (impressão 

digital) o que viabiliza a sua identificação juntamente com o tempo de retenção apresentado 

pelo analito (SPARKMAN et al., 2011). 

Esta impressão digital do composto analisado é possível devido a ionização 

proporcionada pela colisão dos átomos da molécula com elétrons, processo conhecido como 

impacto de elétrons ou ionização por elétrons (eléctron ionisation – EI) (DOWNARD, 2004).  

A ionização ocorre na câmara de ionização onde as moléculas em estado gasoso e à 

baixa pressão (10
-5

 atm), são bombardeadas com um feixe de elétrons de alta energia (70 eV). 

Deste impacto formam-se cátions radical (M
+
·), produto que tem a mesma massa molecular 

do composto inicial (M), também chamado de íon molecular; como pode ser observado na 

Figura 2.13 (DOWNARD, 2004; PIZZOLATTI, 2011). 

                   

Figura 2.13 - Formação do cátion radical por ionização por elétron (DOWNARD, 2004). 

 

Devido à energia depositada na molécula durante a ionização ocorrem quebras nas 

ligações, fazendo com que o íon molecular de dissocie em fragmentos de massa (cátions, 

ânions, radicais livres e pequenas moléculas neutras). No espectro de massas os íons são 

identificados por suas respectivas relação massa/ carga (m/z; sendo m a massa do íon e z a 

carga) e a abundância (DOWNARD, 2004; PIZZOLATTI, 2011). 

2.2.3  Preparo de Amostra 

Uma das etapas mais críticas envolvidas na determinação de microcontaminantes 

consiste na prévia extração, isolamento e concentração dos analitos de interesse (GIROTTO 

et al., 2007). As técnicas de extração e / ou pré-concentração permitem que a análise dos 

compostos de interesse se torne possível. A meta final é a obtenção de uma sub-fração da 
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amostra original enriquecida com as substâncias de interesse analítico, de forma a se obter, 

por exemplo, uma separação cromatográfica livre de interferentes, com detecção adequada e 

um tempo razoável de análise (DAS et al., 2011). 

As técnicas mais comumente utilizadas para extração ou pré-concentração de 

compostos são: extração líquido-líquido (liquid liquid extraction - LLE), extração em fase 

sólida (solid phase extraction - SPE), microextração em fase sólida (solid phase 

microextraction - SPME), extração com fluido supercrítico (supercritical fluid extraction) e 

extração com membrana sólida ou líquida (solid or liquid membrane extraction) (CUNHA; 

FERNANDES, 2010; DAS, et al., 2011). 

Dentre as técnicas de extração supracitadas, a extração em fase sólida é atualmente 

uma das ferramentas mais poderosas e mais empregadas para extração e pré-concentração de 

compostos presentes em matrizes complexas. Este tipo de extração também é o processo mais 

citado nos artigos relacionados à detecção de substâncias perturbadoras endócrinas. A SPE 

emprega cartuchos recheados com adsorventes, e um mecanismo de retenção idêntico ao que 

ocorre na coluna de cromatografia líquida (QUEIROZ et al., 2001; GIROTTO et al., 2007). 

Na SPE vários são os fatores intervenientes no sucesso do processo de isolamento e 

concentração dos analitos. Na literatura encontra-se uma profusão de métodos díspares para 

um mesmo propósito, denotando que o estudo aprofundado da otimização da SPE muitas 

vezes não foi efetuado. Verifica-se a distinção tanto na escolha dos fatores quanto aos níveis 

selecionados (QUEIROZ et al., 2001). A Figura 2.14 mostra as etapas envolvidas na SPE. 

 

Figura 2.14- Esquema das etapas do processo de extração em fase sólida. Adaptado de: 

http://www.crawfordscientific.com 
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Dentre as fases estacionárias mais utilizadas para os microcontaminantes encontram-

se: C18, HLB (Waters
®
), Strata-X (Phenomenex

®
), LiChrolut (Merck

®
) (MOL et al., 2000; 

WEIGEL et al., 2004; HERNANDO et al., 2004; “U.S. EPA,” 2007a; BIZKARGUENAGA 

et al., 2012). 

Ibaraki e colaboradores (1999) no final da década de 90 otimizaram um procedimento 

em GC-MS para determinação de perturbadores endócrinos aromáticos em água e sedimento, 

utilizando como etapa de preparo uma destilação com hexano seguida de SPE, sendo 

alcançados os limites de detecção de 0,005 a 0,01 mg/L para as amostras de água e os valores 

de 0,3 a 0,5 mg/g para as amostras de sedimento. 

Outra técnica de extração que vem sendo utilizada nas análises ambientais é a LLE, 

sendo este o método preconizado pela EPA para a análise de hormônios em amostras 

ambientais, utilizando como solvente extrator o diclorometano (“U.S. EPA,” 2007b). Esta 

extração se baseia na partição dos analitos entre a amostra e o solvente (ou mistura de 

solventes) utilizado. Alguns fatores podem ser avaliados para otimizar essa extração como a 

força iônica, agitação, volume de amostra e solvente, dentre outros. Por exemplo, os analitos 

precisam estar na forma não ionizada para que tenham maior afinidade pelo solvente extrator 

(orgânico) e, para tanto pode-se adicionar sal tendo como objetivo de facilitar a transferência 

dos analitos do meio aquoso (amostra) para o meio orgânico, efeito conhecido como efeito 

salting-out. 

Seguindo a tendência da química verde, as técnicas de extração vêm passando por um 

processo de miniaturização e, como foi citado anteriormente, tem-se a SPME que é a 

miniaturização da SPE, assim como há diferentes reduções para a LLE, por exemplo: 

microextração líquido-líquido por fibra oca, microextração líquido-líquido por gota pendente 

e microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME). A DLLME apresenta algumas 

vantagens, pois utiliza volumes muito pequenos de solventes (na ordem de µL), dispensa o 

tempo de agitação e a necessidade de evaporação do solvente (CUNHA; FERNANDES, 

2010, 2011; XU et al., 2011; ITO et al., 2011). 

Visando reduzir o volume de solvente necessário para realizar a extração dos 

microcontaminantes, DLLME utiliza um solvente extrator (que tem afinidade pelos 

compostos de interesse) e um solvente dispersor (deve ter afinidade tanto pelo solvente 

extrator quanto pela amostra). Este solvente dispersor tem a finalidade de aumentar a 

interação entre o solvente extrator (normalmente apolar) com a amostra (polar), 
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incrementando assim a eficiência de extração (HERRERA-HERRERA et al., 2010; LUO et 

al., 2010; CRUZ-VERA et al., 2011; OJEDA; ROJAS, 2011; ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK; 

GRZEŚKOWIAK, 2011). 

Neste trabalho foram estudadas as técnicas SPE, LLE e DLLME para a extração dos 

microcontaminantes em amostras de água. 

2.2.4  Derivatização 

Muitos dos microcontaminantes estudados neste trabalho possuem em sua estrutura 

grupos funcionais polares, o que resulta em compostos com elevada temperatura de ebulição, 

não sendo passível sua análise por cromatografia gasosa. Como a técnica utilizada neste 

trabalho foi a GC-MS, os compostos devem sofrer alterações (como o aumento da sua massa 

molecular e redução de sua polaridade) para que tenham ponto de ebulição condizente com a 

temperatura utilizada na coluna. Para tanto, necessitam passar pelo processo de derivatização 

que consiste em uma reação em que um composto é transformado em outro com a finalidade 

de aprimorar o perfil cromatográfico pela redução da polaridade e aumento da estabilidade 

térmica e volatilidade; também é empregada para evitar a perda do analito por adsorção à 

coluna ou por decomposição térmica (STALIKAS; FIAMEGOS, 2008; LUO et al., 2010; 

HUANG, B. et al., 2011). 

Para realizar essa reação, diferentes reagentes são utilizados tais como 

pentafluorobenzil, N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA) ou N-(terc-

butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida (MTBSTFA), assim como os catalisadores 

trimetilclorosilano (TMCS) e trimetilsilil-imidazol (TMSI), que aumentam a eficiência da 

derivatização (HERNANDO et al., 2004; HUANG, B. et al., 2011). 

Esta etapa é muito importante visto que viabiliza a análise de alguns 

microcontaminantes por GC-MS, portanto, também foi foco de estudo neste trabalho. 

Por fim, a determinação de microcontaminantes em amostras aquosas envolve várias 

etapas: amostragem, preservação e estocagem, filtração, isolamento do analito e pré-

concentração (e.g. por SPE, LLE, etc) e / ou derivatização (principalmente quando GC-MS é 

utilizada) e, finalmente, a determinação. 

Na quantificação desses compostos é necessário que critérios analíticos rigorosos 

sejam utilizados para que as várias etapas de análise tenham o menor erro possível, tendo em 
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vista a baixa concentração desses analitos (µg/L a ng/L) nas amostras ambientais
 

(MOREIRA, 2008). 

Cada etapa do processo de análise deve ser otimizada para que se obtenha uma 

determinação efetiva dos compostos alvo. Cuidados desde a etapa de coleta até a análise 

cromatográfica possibilitarão a quantificação dos microcontaminantes nas matrizes 

ambientais. A perda de analito juntamente com o material particulado da amostra, o ajuste de 

pH da amostra e os solventes utilizados na etapa de extração, quando utilizados, são fatores 

que devem ser minuciosamente estudados
 
(BUCHBERGER, 2011; LIU et al., 2011). 

2.2.5.  Validação da Metodologia Otimizada 

Para que o método otimizado seja válido para ser aplicado com confiança na análise 

de amostras naturais ele deve passar por uma validação. Visando obter tal segurança, as 

medidas instrumentais precisam ter qualidade, o que resultará na confiabilidade estatística 

nos cálculos necessários para o processamento dos dados; sendo assim, alguns indicadores 

quantitativos do desempenho satisfatório da metodologia devem ser estabelecidos. Tais 

indicadores, denominados como figuras de mérito, podem variar de acordo com a 

metodologia de validação escolhida e também são (RIBANI et al., 2004; RIBEIRO et al., 

2008). 

Diversas agências reguladoras possuem diretrizes para a validação de metodologias 

analíticas, e cabe ao analista selecionar os parâmetros a serem otimizados se baseando na 

rotina de uso do método (RIBANI et al., 2004). As figuras de mérito normalmente utilizadas 

para a validação são: seletividade, linearidade e faixa de trabalho, precisão, exatidão, limite 

de detecção do método e de quantificação e robustez. 

Existem dois tipos de validação a validação no laboratório (in house validation) que é 

realizada dentro de um único laboratório, e a validação completa (full validation) na qual é 

realizado um estudo interlaboratorial (RIBANI et al., 2004). Para a validação no laboratório, 

a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) confeccionou um guia 

denominado Harmonized guidelines for single-laboratory validation of methods of analysis 

(THOMPSON et al., 2002), o qual foi selecionado para a validação do método proposto neste 

trabalho, sendo tomadas as devidas adequações de acordo com o ambiente operacional. 

Segundo o guia da IUPAC supracitado, a validação é aplicada a um protocolo 

específico, ou seja, para um método de determinação de um (ou mais) analito(s) específico(s), 



 

54 

 

dentro de uma faixa de concentração conhecida e em uma matriz determinada, tendo um 

objetivo particular (THOMPSON et al., 2002). Desta maneira, o método é validado para 

gerar dados com confiabilidade estatística para aquele tipo de amostra, para aqueles analitos e 

naquela faixa selecionada. 

Durante a análise diversas fontes de erro podem acarretar a imprecisão das medidas 

realizadas; para realizar um controle, alguns desses erros devem ser monitorados e segundo a 

IUPAC estes são: 

 Erro aleatório de medição (repetibilidade): proveniente de erros de medição e 

variações nos procedimentos de análise, sendo facilmente identificado pela 

dispersão das replicatas analisadas; 

 Efeito na corrida: observa-se a variação na corrida e a variação aleatória ao 

longo de várias corridas; este erro avaliará a variação dia-a-dia, e pode ser 

decorrente da alteração do analista, dos reagentes, recalibração dos 

equipamentos e condições do laboratório (temperatura, por exemplo); 

 Efeito do laboratório: observa-se como uma variação ocorre em um único 

laboratório e é estimada por meio da análise de replicatas; e 

 Variações referentes à matriz (efeito matriz). 

É importante ressaltar que o desempenho do método varia de acordo com a 

concentração dos analitos. A IUPAC define que “a dispersão dos resultados aumenta com a 

concentração dos analitos e a recuperação pode se diferenciar substancialmente nas 

concentrações altas e baixas”. Assim, é de extrema importância monitorar o comportamento 

desse erro na faixa de trabalho e estabelecer uma relação de valor de erro proporcionalmente 

à concentração do analito, o que pode ser feito avaliando o desempenho do método nos 

extremos ou selecionando alguns níveis. 

Os parâmetros a serem analisados para a validação (in house validation) do método 

em estudo são descritos como se segue: 

Aplicabilidade 

Definição para quais analitos este método será estudado, a faixa de concentração e o 

tipo de amostra. É preciso especificar um protocolo com as descrições de todas as etapas 
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envolvidas no processo validado, incluindo reagentes, equipamentos e qualquer precaução 

implicada à análise, assim como os dados de precisão do método. 

Seletividade 

Este parâmetro indica qual é o grau que o método consegue quantificar os analitos de 

forma exata na presença de interferentes. Todavia, se o método em estudo utiliza como 

detector o espectrômetro de massas, este garante a seletividade necessária. 

 

Curva analítica e Linearidade 

A linearidade do método pode ser analisada por regressão, porém este único critério 

não é suficiente. Pode-se avaliar a linearidade também por meio da distribuição do ruído (que 

é o valor do erro entre o valor estimado e o medido). Sendo a distribuição deste ruído 

homogênea, pode-se afirmar que o método tem homocedasticidade, ou seja, que a 

distribuição dos seus erros é homogênea. Caso a distribuição seja heterogênea, afirma-se que 

os dados de calibração são heterocedásticos e, portanto, devem ser analisados por uma 

regressão ponderada para garantir uma redução do erro na faixa baixa de concentração. 

São necessários para a construção da curva analítica: 

 seis ou mais níveis de calibração; 

 os padrões de calibração devem estar uniformemente espaçados na faixa da 

concentração de interesse; 

 a faixa deve abranger 0 - 150% ou 50 - 150% da concentração que se espera 

encontrar nas amostras naturais; e 

 os padrões devem ser analisados em no mínimo em duplicata, de preferência 

em triplicata ou mais, na faixa de trabalho. 

Vários métodos são utilizados para a quantificação dos compostos de interesse, no 

caso deste estudo foi utilizada a padronização interna, que consiste em adicionar uma 

concentração fixa e definida de uma substância às amostras a serem analisadas. Esta 

substância é denominada padrão interno (PI) e deve-se atentar para o fato de que ela não deve 

estar presente na amostra, pois como dito anteriormente, a sua concentração deve ser 

conhecida (RIBANI et al., 2004).  
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Outros requisitos também devem ser atendidos pelo PI; ele deve ser similar à 

substância e não reagir com componentes da matriz, além do fato de que não deve ser 

encontrado na amostra real. Porém, quando se trata de uma análise de múltiplos compostos, o 

uso de um PI por analito é muitas vezes inviável, ainda mais levando em consideração que o 

PI ideal para este tipo de amostra é o padrão deuterado do analito em estudo e, este tipo de PI 

tem custo elevado. Assim, em se tratando da análise de amostras ambientais e da necessidade 

do uso de PI principalmente para monitorar a etapa de derivatização. 

A curva analítica é então confeccionada utilizando a razão de área entre o analito e o 

padrão interno que tem concentração constante. 

 

Efeito Matriz 

Adiciona-se os compostos de interesse em uma matriz, de preferência ausente destes 

compostos, e analisa-a para verificar o comportamento dos analitos na mesma. 

Exatidão 

Para verificar se o método é capaz de quantificar a concentração real presente na 

amostra, realiza-se a verificação da sua exatidão. Esta confirmação pode ser realizada de três 

maneiras: 

 análise de material certificado, o qual contém uma concentração definida dos 

analitos de interesse e se compara a resposta obtida pelo método em validação 

com os valores naturais; 

 uma amostra pode ser analisada pelo método em processo de validação e seu 

resultado comparado com a análise da mesma amostra por outro método de 

referência; e 

 quando não há disponível um material certificado, nem um método de 

referência, pode-se mensurar a exatidão realizando a adição de uma 

concentração conhecida em uma amostra e verificando se o método é capaz de 

retornar o resultado com o valor verdadeiro adicionado. Esta técnica de 

conferência também é denominada de “adição e recuperação”. 

Precisão 
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Esta característica confere a proximidade entre as medições realizadas pelo método. O 

valor que indica uma maior ou menor precisão é o desvio padrão ou o desvio padrão relativo 

(também conhecido como coeficiente de variação (C.V.)). 

A ratificação desta figura de mérito deve ser calculada das seguintes maneiras: 

 repetitividade ou precisão intra-dia: observa-se a variação (C.V.) em replicatas 

de amostra analisada no mesmo dia. 

Limite de detecção do método (MLOD) e Limite de quantificação do método 

(MLOQ) 

O limite de detecção do método refere-se à menor concentração do analito que pode 

ser distinguida do zero (ou do branco); enquanto o limite de quantificação do método indica a 

menor concentração que pode ser analisada com uma precisão e exatidão dentro dos limites 

aceitáveis. 

Estes limites podem ser calculados por três maneiras: 

 método visual: soluções padrão diluídas são injetadas e visualmente     

observa-se e constata-se como MLOD a menor concentração que pode ser 

detectada e diferente o sinal analítico ruído, e o MLOQ como a menor 

concentração quantificável; 

 método da relação sinal-ruído: é aplicado para procedimentos que possuam 

ruído na linha de base. Sua estimativa é feita analisando injeções de amostra 

branco, e admite-se o MLOD como tendo uma relação sinal-ruído de 3:1 ou 

2:1, e o MLOQ com relação de 10:1; e 

 método baseado em parâmetros da curva analítica: neste caso o MLOD será 

3,3 vezes o desvio padrão / coeficiente angular da curva analítica, enquanto o 

MLOQ será 10 vezes. 

2.4.  Quimiometria 

Como área de estudo que disponibiliza ferramentas para a otimização das muitas 

etapas envolvidas no desenvolvimento de uma metodologia para extração e determinação de 

perturbadores endócrinos em matriz ambiental, a quimiometria se encaixa perfeitamente.  
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A quimiometria pode ser definida como a disciplina da química que utiliza métodos 

matemáticos e de estatística multivariada para definir ou selecionar as condições ótimas de 

medição e extrair de dados químicos o máximo de informações. O termo só apareceu na 

década de 70, na química analítica, como decorrência dos grandes progressos da 

instrumentação e da chegada dos microcomputadores nos laboratórios (GIROTTO et al., 

2007; RIBEIRO et al., 2008; SOUZA et al., 2012). 

As técnicas de análise estatística multivariada tiveram sua aplicação em química 

iniciada no Brasil no Instituto de Química (IQ) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) na década de 1980. A grande expansão destas ferramentas foi acompanhada da 

expansão de suas aplicações na análise química. Dentre algumas de suas aplicações estão 

inseridas a otimização de processos analíticos na determinação de compostos, processos de 

extração e pré-tratamento de amostras, envolvendo nestas últimas a concentração e 

isolamento dos compostos de interesse
 
(GIROTTO et al., 2007; RIBEIRO et al., 2008). 

2.4.1  Planejamentos Experimentais 

A otimização univariada requer uma quantidade grande de experimentos o que 

consome tempo e insumos dos laboratórios, além disso, a influência entre as variáveis 

analisadas não são consideradas. Os métodos de análise multivariada são uma alternativa que 

possibilita uma economia e efetividade da otimização simultânea de mais de uma variável.
 
 

Quando se trabalha com um sistema complexo em que muitas variáveis são capazes 

de influenciar, porém não se sabe em qual magnitude, pode-se fazer uso de um planejamento 

de triagem. Este tipo de planejamento auxilia na verificação de quais variáveis tem real efeito 

sobre o sistema estudado e devem ser estudadas mais profundamente em uma etapa posterior. 

Deste modo àquelas variáveis que não influenciam o sistema são reconhecidas e devem ser 

mantidas durante os experimentos (TEÓFILO; FERREIRA, 2006; DEBRUS et al., 2011). 

Os procedimentos de otimização são frequentemente desenvolvidos empregando 

planejamentos experimentais que abrangem uma maior área experimental. Os planejamentos 

mais utilizados são: composto central, Box-Behnken e Doehlert (NUNES et al., 2009). 

Esta “segunda parte” de um processo de otimização multivariada pode ser realizada, 

como dito anteriormente, pelo planejamento Doehlert, que permite gerar os dados necessários 

com um número mínimo de experimentos e com a vantagem de que cada fator pode ser 
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selecionado com o intuito de se obter a maior quantidade de informação acerca daqueles ditos 

como mais significantes ou até mesmo problemáticos (NUNES et al., 2009). 

Assim, uma das mais importantes propriedades do planejamento Doehlert é a 

possibilidade de se estudar as variáveis com diferentes números de níveis; além disso, 

necessita de um menor número de experimentos em relação ao planejamento composto 

central. Esse menor número de experimentos para se chegar à região ótima vem do fato de 

que o domínio da vizinhança é facilmente explorado pelo ajuste de poucos experimentos, já 

que o próximo hexágono utiliza pontos experimentais já explorados pelo hexágono anterior 

(FERREIRA, et al., 2004; TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

Na otimização de métodos realizando etapa de extração e a determinação simultânea 

de múltiplos analitos, mais de uma resposta é gerada (e.g. diferentes áreas de pico 

cromatográfico) e a aplicação dos métodos clássicos pode não ser suficiente para realizar a 

otimização da metodologia e, na maioria dos casos, senão em todos, é necessária a 

implementação de modelos diferentes para cada resposta. A rede neural artificial (ANN) tem 

sido aplicada com êxito quando é de interesse a obtenção de uma única condição 

experimental para a determinação simultânea de diferentes analitos (SILVA, et al., 2007; 

KOWALSKI et al., 2007). A rede oferece vantagens em relação às técnicas convencionais de 

modelagem tais como a regressão linear múltipla (MLR) ou o método dos quadrados 

mínimos parciais (PLS) de tal forma que não há necessidade de conhecimento prévio da 

relação entre os parâmetros, melhor poder de previsão comparada a modelos matemáticos 

clássicos, possibilidade de modelagem tanto de relações não-lineares e de várias respostas ao 

mesmo tempo (otimização simultânea)
 
(SILVA, et al., 2007). 

Como a rede neural pode apenas modelar o sistema, é preciso utilizar outro algoritmo 

para localizar as condições ótimas. Algoritmos genéticos (GA) podem ser uma alternativa 

interessante para este fim, pois são capazes de encontrar as condições ideais baseados nos 

modelos gerados pelas redes neurais, gerando assim uma técnica híbrida denominada 

abordagem neuro-genética. Esta abordagem vem sendo utilizada com sucesso quando 

combinada a técnicas cromatográficas (SILVA, et al., 2007; KOWALSKI et al., 2007). 
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2.4.2  Análise Exploratória dos Dados das Amostras 

A análise de diferentes microcontaminantes em diversas amostras resulta em uma 

quantidade de dados apreciável. Para conseguir encontrar padrões relevantes e fontes de 

variação desse conjunto de dados se faz necessário o uso de aproximações quimiométricas. 

Uma dessas abordagens é a análise das componentes principais (PCA), que é um 

método de estatística multivariada frequentemente usado na análise exploratória. Este método 

extrai as principais contribuições ortogonais (componentes principais – PC) que explicam 

maior parte da variância da matriz de dados. Porém, principalmente devido à variabilidade 

dos resultados encontrados em análises ambientais, a interpretação da PCA pode se tornar 

onerosa, pois muitas vezes são necessárias várias PC para ser possível explorar uma maior 

percentagem das informações relevantes dos dados, gerando um espaço multimensional, que 

dificulta a inspeção visual das distribuições espaciais. Para resolver as limitações de métodos 

baseados na PCA, outras abordagens foram desenvolvidas (MAS et al., 2010). 

Dentre essas novas abordagens desenvolvidas está a rede neural artificial de Kohonen, 

que constitui um sistema de auto-organização capaz de resolver problemas não 

supervisionados. Isto significa que durante o processo de aprendizagem ou treinamento não é 

necessária a apresentação dos valores de saída da rede. Esse tipo de rede apresenta a 

habilidade de projetar dados de maior dimensão em um espaço de menor dimensão, 

especialmente o espaço bidimensional, sem perda da informação original. A visualização e 

interpretação da rede de Kohonen vêm principalmente do fato de que o usuário pode assumir 

que todas as amostras posicionadas em um mesmo neurônio são consideradas semelhantes 

entre si, de acordo com o aspecto avaliado. Outro ponto é a possibilidade de formação de 

conjuntos de amostras que são consideradas possuírem as mesmas características avaliadas, 

devido à localização em neurônios próximos (neurônios vizinhos). Essa facilidade de 

visualização da distribuição dos dados é uma de suas principais características, resultando em 

um método mais amigável de interpretação dos dados. Desse modo, a rede de Kohonen 

usualmente consiste de uma única camada de neurônios tipicamente arranjados em um espaço 

bidimensional. Outros arranjos com maiores dimensões são possíveis, entretanto são menos 

comuns (SILVA, 2007; MARINI et al., 2008). 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho propôs a realização de um estudo sistemático de detecção simultânea de 

vários microcontaminantes em águas superficiais. Os compostos avaliados foram hormônios 

naturais e sintéticos (estradiol, estrona e etinilestradiol), ftalatos (dietilftalato e 

dietilhexilftalato), fármacos (ácido acetil salicílico, ibuprofeno, paracetamol, genfibrozila 

naproxeno e diclofenaco), fenois (bisfenol A, 4-nonilfenol e 4-octilfenol) e cafeína, em 

amostras de água superficial. Para tanto foram estudadas técnicas de extração (SPE, LLE e 

DLLME), a etapa de derivatização e a detecção, realizada por cromatografia gasosa com 

detecção por espectrometria de massas. Os dados gerados foram tratados e avaliados por 

diversos métodos quimiométricos, de acordo com a finalidade. 

3.1 Objetivos Específicos 

1) Determinar as melhores condições cromatográficas e do detector capazes de separar e 

identificar os microcontaminantes orgânicos em estudo; 

2) Encontrar as melhores condições experimentais para a reação de derivatização dos 

microcontaminantes orgânicos com grupos hidroxila; 

3) Avaliar por meio de planejamentos experimentais multivariados (planejamento 

fatorial fracionário com ponto central) diferentes técnicas de extração, a fim de definir 

a que fornecesse a melhor condição para extração e pré-concentração dos 

microcontaminantes em amostras de água; 

4) Otimizar por meio de planejamento experimental multivariado para construção de 

superfície de resposta (planejamento Doehlert), e outros algoritmos quimiométricos 

relacionados (abordagem neuro-genética), os parâmetros operacionais do método de 

extração selecionado no item 3); 

5) Realizar a validação da metodologia de extração e de quantificação por GC-MS para a 

determinação dos compostos estudados em amostras de água superficial coletadas; e 

6) Analisar os resultados das amostras coletadas utilizando ferramentas de análise 

exploratória multivariada como a análise das componentes principais e a rede neural 

de Kohonen. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Em todas as etapas do desenvolvimento analítico deste trabalho foram empregados 

procedimentos fundamentados no uso de técnicas com baixo índice de contaminação, como o 

manuseio dos materiais com luvas de látex. Todas as vidrarias foram previamente lavadas 

com o detergente não iônico Extran 12,5 % com o auxílio de uma escova, enxaguadas 

exaustivamente com água corrente e, em seguida, enxaguadas com quantidade suficiente de 

água ultrapura para retirar os vestígios de água de torneira. Após esta etapa, todas as vidrarias 

foram mantidas imersas, durante 24 h, em solução de ácido nítrico 10 % e, em seguida, 

enxaguadas exaustivamente com água ultrapura. As vidrarias não volumétricas foram levadas 

à estufa para secagem e as vidrarias volumétricas secaram-se naturalmente em uma bancada 

limpa. 

4.1  Reagentes, Solventes e Vidrarias 

 Padrões: 4-nonilfenol, 4-octilfenol, bisfenol A, cafeína, diclofenaco, 

dietilftalato, dietilhexilftalato, estradiol, etinilestradiol, genfibrozila, ibuprofeno, naproxeno, 

ácido acetil salicílico, paracetamol e estrona; todos Sigma
®
 ou Fluka

®
. Padrão interno (PI):         

4-nonilfenol deuterado (4-n-nonylphenol-2,3,5,6-d4,OD) CDN isotopes
®
. 

 Reagentes (grau HPLC): metanol (J. T. Backer
®
), diclorometano 

(J. T. Backer
®
), acetato de etila (J. T. Backer

®
), hidróxido de amônio (Synth

®
), ácido 

clorídrico (Proquimios
®
), ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) (Fluka

®
), 

bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com 1% de trimetilclorosilano (BSTFA : 1% TMCS, 

Sigma
®
), piridina (Dinâmica

®
), acetonitrila (J. T. Backer

®
) e tetracloreto de carbono 

(Merck
®
). 

 Cartuchos para extração em fase sólida Strata-X (Phenomenex
®
) 

500 mg / 6 mL; 

 Coluna cromatográfica ZB-5HT Inferno - (5 % fenil 95 % dimetil 

polisiloxano, 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm); 

 Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas – GC-MS - 

Shimadzu QP2010S – Plus (Shimadzu
®

), equipado com amostrador automático e controle 

eletrônico de fluxo; 

 pHmetro digital (Tecnal
®
); 
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 Sistema de extração por pressão positiva com nitrogênio, confeccionado em 

laboratório, para passagem das amostras de água através dos cartuchos de extração em fase 

sólida (SANSON et al., 2014); 

 Sistema de extração manifold (feito em laboratório) e bomba de vácuo 

(Prismatec
®
), utilizados para condicionamento e eluição dos cartuchos de extração em fase 

sólida; 

 Microtubo (Eppendorf
®

) de 2,0 mL; 

 Centrífuga Eppendorf
®
 modelo 5410; 

 Sistema para filtração à vácuo (funil de vidro, base suporte em vidro 

esmerilhado, conexão para vácuo, grampo em alumínio e erlenmeyer (2000 mL)), Phox
®
; 

 Filtros de membrana de celulose (25 µm e 8 µm), Unifil
®

; 

 Filtros de fibra de vidro (1,2 µm), Sartorius
®

; 

 Seringa de vidro Hamilton (50 µL), SGE Analitycal Science
®

; 

 Micropipetas de volumes variados (5,000 mL, 1,000 mL, 200,0 µL e 

20,00 µL) (Eppendorf
®
); e 

 Frascos de vidro âmbar de 22 mL e 1.000 mL com tampa e batoque em 

Teflon
®
. 

4.2 – Preparo das Soluções dos Padrões 

Para realizar as análises e construir as curvas analíticas foram preparadas soluções dos 

microcontaminantes em metanol, sendo a concentração da solução estoque de 1 g/L e, a partir 

desta, foram realizadas diluições para concentrações menores. Estas diluições eram realizadas 

mensalmente, de acordo com a necessidade, para garantir a manutenção da concentração 

devido a perdas por degradação. Todas as soluções foram mantidas em freezer e retiradas 

deste apenas antes de sua manipulação. 

Na Tabela 4.1 estão listadas algumas informações e características físico-químicas dos 

microcontaminantes estudados. 
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Tabela 4.1- Informações e características físico-químicas dos microcontaminantes estudados. (continua) 

Nome (IUPAC)
1
 Sigla CAS

2
 Estrutura

1
 M. M. (g)

1
 pKa

2
 P. E. (a 760 mmHg)

3
 Log Kow

2
 

4-nonilfenol 

(4-nonylphenol) 
4-NF 104-40-5 

OH

CH3 

220,35046 10,28 330,64 °C 5,76 

4-octilfenol 

(4-octylphenol) 
4-OF 10806-26-4 

OH

CH3
 

206,32388 10,38 314,57 °C 5,50 

Bisfenol A 

(4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-

2-yl]phenol) 

BPA 80-05-7 

CH3

CH3

OHOH

 

228,28634 10,20 400,84 °C 3,32 

Cafeína 

(1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione) 
CAF 50-08-2 

CH3

CH3

CH3

O

O N

N
N

N

 

194,19060 10,40 416,79 °C -0,09 
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Tabela 4.1- Informações e características físico-químicas dos microcontaminantes em estudo. (continuação) 

Nome (IUPAC)
1
 Sigla CAS

2
 Estrutura

1
 M. M. (g)

1
 pKa

2
 P. E. (a 760 mmHg)

3
 Log Kow

2
 

Ibuprofeno 

(2-[4-(2-

methylpropyl)phenyl]propanoic 

acid) 

IBU 15687-27-1 

O

CH3

CH3

OH

CH3

 

206,28082 
4,91 – 

5,20 
319,64 °C 3,97 

Naproxeno 

((2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-

yl)propanoic acid) 

NPX 22204-53-1 
O

OH

O
CH3

 

230,25916 4,15 403,89 °C 3,18 

Diclofenaco 

(sodium 2-[2-(2,6-

dichloroanilino)phenyl]acetate) 

DCF 15307-86-5 

NaO

NHCl

Cl

O

 

318,13047 4,15 411,97 °C 4,51 

Ácido acetil salicílico 

(2-acetyloxybenzoic acid) 
AAS 67-72-7 

O

O

OCH3

OH

 

180,15742 3,50 
4
 287,13 °C 2,26 

Paracetamol 

(N-(4-hydroxyphenyl)acetamide) 
PCT 103-90-2 

O

OHNH

CH3

 

151,16256 9,38 387,83 °C 0,46 
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Tabela 4.1- Informações e características físico-químicas dos microcontaminantes em estudo. (continuação) 

Nome (IUPAC)
1
 Sigla CAS

2
 Estrutura

1
 M. M. (g)

1
 pKa

2
 P. E. (a 760 mmHg)

3
 Log Kow

2
 

Dietilhexilftalato 

(bis(2-ethylhexyl) benzene-

1,2-dicarboxylate) 

DEHFT 117-81-7 
O

OO

CH3

O CH3

CH3

CH3

 

390,55612 nd 384,93 °C 7,60 

Dietilftalato 

(diethyl benzene-1,2-

dicarboxylate) 

DEFT 84-66-2 
O

O

O CH3

O

CH3

 

222,23716 nd 293,99 °C 2,47 

Genfibrozila 

(5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-

dimethylpentanoic acid) 

GEN 25812-30-0 

OCH3

CH3

CH3

CH3

O

OH

 

250,33338 4,50 394,73 °C 4,77 
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Tabela 4.1- Informações e características físico-químicas dos microcontaminantes em estudo. (continuação) 

Nome (IUPAC)
1
 Sigla CAS

2
 Estrutura

1
 M. M. (g)

1
 pKa

2
 P. E. (a 760 mmHg)

3
 Log Kow

2
 

Estrona 

((8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-

methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-

octahydro-6H-

cyclopenta[a]phenanthren-17-

one) 

E1 53-16-7 

O

OH  

270,36608 10,77 445,17 °C 3,13 

Estradiol 

((8R,9S,13S,14S,17S)-13-

methyl-

6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-

decahydrocyclopenta[a]phenanthr

ene-3,17-diol) 

E2 50-28-1 

OH

OH  

272,38196 10,20 445,92 °C 4,01 

Etinilestradiol 

((8R,9S,13S,14S,17R)-17-

ethynyl-13-methyl-

7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-

6H-cyclopenta[a]phenanthrene-

3,17-diol) 

EE2 57-63-6 

CHOH

OH  

296,40336 10,40 457.22 °C 4,12 

pKa: constante de dissociação 

M. M.: massa molar 

log Kow: coeficiente de partição octanol / 
água 

CAS: Chemical Abstracts Service 

P. E.: ponto de ebulição 

nd: não determinado 
1. (“The PubChem Project,” 2012) 

2. (“ChemSpider,” 2012) 

3. (“Toxnet,” 2012) 

4. (“Jinno Laboratory,” 2012) 
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Como padrão interno foi utilizado o padrão deuterado de 4-nonilfenol sendo a sua 

solução preparada utilizando piridina como solvente, o mesmo utilizado para solubilizar o 

extrato seco na etapa de derivatização dos compostos. 

4.3  Otimização das Condições da Reação de Derivatização 

Para otimizar as condições da reação de derivatização para os compostos em estudo, 

foram realizados alguns testes. Deste modo, partiu-se de uma solução padrão de 50 ppb com 

todos os analitos e 20 ppb do PI que foram previamente secos no vial, para retirada do 

metanol da solução. Os intervalos de cada fator analisado nesta otimização estão 

apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2- Faixas testadas para as variáveis envolvidas na reação de derivatização. 

Volume de BSTFA : 1% 

TMCS (μL) 

Volume de piridina 

(μL) 

Temperatura da 

reação (°C) 

Tempo de 

reação (min) 

25 – 75 0 – 25 20 – 80 30 – 60 

 

Os fatores apresentados na Tabela 4.2 foram selecionados a partir de dados obtidos na 

literatura (MOL et al., 2000; HERNANDO et al., 2004; “U.S. EPA,” 2007b; HUANG et al., 

2011), e foram utilizados os valores mínimo e máximo de cada intervalo assim como a média 

do mesmo combinando os mínimos entre si, os máximos entre si e as médias entre si, ou seja, 

combinações univariadas. Porém, ocorreram dificuldades na manutenção da temperatura em 

20 °C; sendo assim os dados resultantes dessa temperatura não foram considerados. 

Selecionou-se a piridina como solvente por ser capaz de solubilizar compostos de 

diferentes polaridades, além de ser um dos solventes citados na literatura utilizado, por 

exemplo, por Vallejo et al. (2010), para este tipo de análise. 

4.4  Estudo das Condições Cromatográficas e de Detecção 

Os microcontaminantes em estudo nesta pesquisa foram analisados por cromatografia 

a gás com detecção por espectrometria de massas no equipamento GCMS-QP2010 plus, 

Shimadzu
®
. Para tanto, as condições de análise tanto do cromatógrafo quanto do detector 

precisaram ser otimizadas, fixando-se o gás de arraste (He), o volume de injeção em 1 µL e a 



 

69 

 

energia da fonte de ionização em 70 eV. As faixas testadas para as demais variáveis estão 

descritas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3- Valores testados durante o processo de otimização das condições da 

cromatografia gasosa e espectrometria de massas para separação e determinação de 

microcontaminantes. 

Parâmetro Valores Testados 

Colunas 
Rtx-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) e 
ZB-5HT Inferno (30 m × 0,25 mm × 

0,10 µm) 

Modo de injeção Split e splitless 

Razão de split (divisão do fluxo) 1 : 20 e 1 : 50 

Temperatura do injetor 280 ºC – 330 °C 

Programa de temperatura do forno da coluna 

Temperatura inicial em 60 °C ou 100 °C 

mantendo por 1 min; aumentando para 
200 °C ou 240 °C a 10 

o
C/ min ou 

15 °C/ min, aumentando para 260 
o
C ou 

400 °C a 15 °C/ min ou 30 °C/ min 
(mantendo por 1 a 8 min), aumentando a 

275  C ou 430 °C com rampa de 3 
o
C/ min 

Temperatura de interface 280 ºC – 330 °C 

Voltagem do detector 0,8 a 1,2 kV 

 

As condições foram testadas univariadamente injetando-se solução padrão dos 

analitos (concentração de 200 ppb), após realizar a reação de derivatização otimizada, e 

realizando ajustes levando em consideração a resolução cromatográfica. 

Como primeiro passo para esta otimização foi feita uma corrida cromatográfica 

utilizando os valores mínimo e máximo de temperatura que a coluna suporta, numa taxa de 

aquecimento lenta (10 °C/min), para verificar o tempo de retenção e a temperatura em que 

cada analito era detectado. Em seguida, foram realizados pequenos ajustes visando reduzir o 

tempo de corrida sem prejudicar a resolução cromatográfica. 

Tendo definida a rampa de aquecimento, alguns ajustes foram testados em relação ao 

modo de injeção, temperaturas do injetor e interface e voltagem do detector, sendo que essas 

alterações foram realizadas univariadamente tendo como objetivo obter valores de área de 

pico satisfatórios, assim como manter ou até mesmo melhorar a resolução cromatográfica.  
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4.5  Determinação dos Tempos de Retenção e Relação Massa / Carga dos 

Microcontaminantes 

Os microcontaminantes presentes nas soluções padrão foram identificados 

primeiramente pelo tempo de retenção, e em seguida foram confirmados por meio de 

comparação dos espectros obtidos com a biblioteca do National Institute of Standards and 

Technology (NIST Mass Spectral Library
®
, versão 2.0 d) do equipamento, ou ainda de 

acordo com a literatura. 

Analisando os espectros obtidos para os microcontaminantes no modo de varredura de 

íons - scanning ion (SCAN), foram selecionadas as m / z para a quantificação e confirmação 

de cada analito. Dessa maneira, o íon de maior abundância (exceto o íon 73 proveniente do 

trimetilsilil oriundo do processo de derivatização) foi escolhido para ser monitorado no modo 

de monitoramento de íon selicionado - selected ion monitoring (SIM) e utilizado para a 

quantificação. Do mesmo modo, outros dois íons foram determinados para que fosse 

realizada a confirmação dos microcontaminantes baseada na relação de abundância de três 

íons. Vale ressaltar que o analito encontrado nas amostras só foi considerado para a 

quantificação caso a relação de abundância entre os três íons fosse compatível com aquela 

obtida no espectro do padrão do mesmo (com desvio de ± 30 %). 

4.6  Seleção do Procedimento de Extração 

Neste trabalho estudou-se diferentes técnicas de extração com a finalidade de se 

otimizar um método de extração que oferecesse uma maior recuperação obtendo-se assim 

valores de área de pico maiores, o que possibilita a análise de amostras que contenham 

concentrações reduzidas dos microcontaminantes avaliados. 

Para tanto, foram selecionadas duas técnicas de extração e uma miniaturização de uma 

delas; assim foram estudadas as: 

 Extração em fase sólida (SPE) 

 Extração líquido-líquido (LLE) 

 Microextração líquido-líquido dispersiva (MLLED) 

Para cada uma das técnicas investigadas estudou-se as variáveis que poderiam 

influenciar no procedimento de extração e estas foram levadas para a etapa de triagem 

multivariada, descrita com mais detalhes nos itens 4.6.1 a 4.6.3. Todas as etapas de 

http://www.nist.gov/
http://www.nist.gov/
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otimização multivariada (triagem e metodologia para a construção de superfície de resposta) 

foram realizadas utilizando planilhas para construção e avaliação de planejamentos 

experimentais multivariados disponíveis no site do Laboratório de Quimiometria Teórica e 

Aplicada (LQTA) da Universidade de Campinas (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

Para que as extrações fossem realizadas levando em conta a influência de 

interferentes, tal qual ocorre com as amostras naturais, em todos os ensaios de otimização 

utilizou-se amostra de água superficial coletada numa lagoa localizada no Parque Estadual 

Pico do Itacolomi – Ouro Preto – Minas Gerais e, devido a sua localização, uma 

contaminação por estes microcontaminantes pode ser considerada reduzida. Dessa maneira, 

antes de iniciar os procedimentos de extração, as amostras foram contaminadas com uma 

concentração conhecida dos microcontaminantes (6 ppb). Também foi adicionado às 

amostras EDTA (50 mg / 100 mL) para garantir a quelação dos metais minimizando seus 

efeitos sobre a extração. Além disso, foram obtidos extratos de amostras branco (amostras 

extraídas sem qualquer adição prévia dos microcontaminantes) para cada procedimento de 

extração realizado e, dos valores finais de área de pico obtidas das amostras adicionadas, foi 

extraída a área do respectivo branco. 

Após cada procedimento de extração, o extrato obtido foi completamente seco (fluxo 

de N2) e ressuspenso em piridina para então se adicionar o volume adequado de 

BSTFA : 1% TMCS e proceder a reação de derivatização. Em seguida, utilizando o injetor 

automático, o volume de 1 µL dessa solução, contendo os microcontaminantes em estudo 

extraídos e derivatizados, foi injetado no GC-MS sendo o extrato analisado sob os modos 

SCAN e SIM com a finalidade de avaliar o comportamento individual dos analitos quando 

submetidos a cada grupo de variáveis estudadas na triagem do procedimento de extração. 

Desta forma os compostos puderam ser identificados e obtidos os valores de área de pico para 

cada analito. 

4.6.1  Triagem da Extração em Fase Sólida 

Para a otimização dos parâmetros da extração em fase sólida foi utilizado o 

planejamento fatorial fracionário 2
3-1

, com triplicata no ponto central. Foram estabelecidos 

três planejamentos, um para cada solvente utilizado no condicionamento e eluição; estes 

foram: metanol, acetato de etila e diclorometano, e os demais parâmetros variaram 

igualmente para todos os três planejamentos (Tabela 4.4).  
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Tabela 4.4- Variáveis e níveis analisados em cada um dos três planejamentos realizados para 

a SPE, um para cada solvente estudado (metanol, acetato de etila e diclorometano). 

Variáveis 

Níveis 

-1 0 1 

pH da amostra 2 6 10 

Volume da amostra (mL) 100 300 500 

pH da água na etapa de lavagem 2 6 10 

 

Na Figura 4.2 está esquematizado o procedimento de SPE tal como foi realizado nos 

ensaios dos planejamentos, como citado anteriormente; aonde se encontra a palavra solvente 

em cada planejamento foi utilizado um dos solventes: metanol, acetato de etila e 

diclorometano (etapas de condicionamento dos cartuchos e eluição dos analitos). 

 

Figura 4.1- Esquema do procedimento de extração em fase sólida. 

 

O procedimento de SPE inicia-se pelo condicionamento do cartucho; esta etapa foi 

avaliada seguindo a recomendação do fabricante: passagem de 5 mL do solvente de eluição 

(para remover possíveis interferentes), seguida de 5 mL de metanol e por fim 5 mL de água 
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(para que a fase estacionária do cartucho fique com um solvente semelhante à amostra que 

será utilizada). Esta primeira etapa da extração tem como finalidade promover a ativação dos 

sítios de ligação da fase polimérica do cartucho, para que fiquem disponíveis para os analitos 

contidos na amostra. 

A segunda etapa é a passagem da amostra; este é um estágio crítico, pois a velocidade 

com a qual a amostra permeia pela fase estacionária do cartucho influência diretamente na 

interação e, por conseguinte, na retenção dos compostos de interesse. Deste modo, utilizou-se 

a velocidade média de 5 mL/min para a passagem da amostra pelo cartucho de extração. Esta 

velocidade é utilizada por diversos autores (FEITOSA-FELIZZOLA et al., 2007; SUN et al., 

2010; TSO et al., 2011). Da mesma maneira, o pH em que a amostra se encontra vai 

favorecer ou não a interação entre os analitos e a fase estacionária do cartucho, por este 

motivo, a amostra teve seu pH ajustado previamente à extração. Além disso, a contaminação 

da amostra durante sua manipulação é crítica. Para tentar minimizar esta manipulação 

utilizou-se o sistema de extração desenvolvido no Laboratório de Cromatografia e 

Espectrometria de Massas da Universidade Federal de Ouro Preto (SANSON et al., 2014) 

(Figura 4.2). 

 

Figura 4.2- Sistema de extração para SPE desenvolvido no Laboratório de Cromatografia e 

Espectrometria de Massas - UFOP. 
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Neste sistema a amostra não precisa de qualquer contato para que passe pelo cartucho, 

pois o baixo fluxo de N2 produz uma pressão positiva que empurra a amostra líquida pelo 

tubo de aço-inox chegando ao cartucho, reduzindo o risco de contaminação, assim como 

torna o controle do fluxo mais simples, pois é realizado controlando o fluxo de N2. 

A terceira etapa da SPE é a limpeza ou clean-up, que consiste em passar um solvente 

pelo cartucho para que as substâncias indesejadas que ficaram retidas na fase estacionária do 

cartucho sejam reduzidas ou até mesmo eliminadas. Para esta etapa estudou-se o uso de 

10 mL de água ultrapura com pH ajustado. Deve-se ter cautela nessa etapa, pois do mesmo 

modo que os interferentes podem ser eluídos, parte dos analitos também pode ser. Por este 

motivo, este passo necessita ser otimizado. 

Após a limpeza do cartucho, o mesmo é seco, sendo mantido no manifold sob vácuo 

por aproximadamente dez minutos, para eliminar o excesso de água que pode comprometer a 

fase de secagem do extrato. 

Por fim, é feita a eluição dos analitos, que se baseia no uso de um solvente para que os 

analitos que ficaram retidos na fase estacionária do cartucho sejam retirados e passados para 

este solvente. Este estágio foi realizado passando-se três vezes três mililitros de solvente 

(metanol ou acetato de etila ou diclorometano). O volume de solvente foi recolhido em um 

frasco âmbar e depois seco sob fluxo de N2. Em seguida o extrato seco foi ressuspendido com 

500 µL de metanol, agitando-se em vórtex e, deste volume, 100 µL foram transferidos para 

um vial com insert e novamente seco com N2. 

Na Tabela 4.5 pode ser visto o planejamento efetuado, lembrando que este mesmo 

planejamento foi realizado três vezes, uma vez para cada um dos solventes testados. Vale 

ressaltar que os ensaios foram realizados aleatoriamente. 

Tabela 4.5- Planejamento fatorial fracionário 2
3-1

, resolução III, com triplicata no ponto 

central (pc) para investigação das variáveis experimentais da SPE. Os valores entre parêntesis 

representam os níveis decodificados. 

Ensaios pH da amostra Volume de amostra pH de lavagem 

1 -1 (2,0±0,2) -1 (100 mL) 1 (10,0±0,2) 

2 1 (10,0±0,2) -1 (100 mL) -1 (2,0±0,2) 

3 -1 (2,0±0,2) 1 (500 mL) -1 (2,0±0,2) 

4 1 (10,0±0,2) 1 (500 mL) 1 (10,0±0,2) 

pc 0 (6,0±0,2) 0 (300 mL) 0 (6,0±0,2) 
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Após a injeção no GC-MS foram tomadas as áreas de pico de cada analito em cada 

ensaio. Esses dados foram lançados na planilha utilizada para o planejamento e assim foi 

possível a comparação dos valores obtidos nos três planejamentos, o que proporcionou 

selecionar o melhor solvente e as variáveis que apresentaram influência no sistema de 

extração em fase sólida, para este solvente. 

4.6.2  Triagem para a Extração Líquido-Líquido 

Para a otimização dos parâmetros da extração líquido-líquido também foi utilizado o 

planejamento fatorial fracionário 2
3-1

, com triplicata no ponto central, utilizando planilhas 

eletrônicas (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). Foram estabelecidos três planejamentos, um para 

cada solvente extrator selecionado, que foram: acetato de etila, clorofórmio e diclorometano; 

os demais parâmetros variaram igualmente para todos os três planejamentos como pode ser 

visto na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6- Variáveis e níveis avaliados nos planejamentos para triagem da extração   

líquido-líquido dos microcontaminantes em estudo. 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 1 

pH da amostra 2 6 10 

Volume da amostra (mL) 5 10 15 

Massa de sal Na2HPO4 (g) 0 0,142 0,426 

 

O procedimento da LLE está esquematizado na Figura 4.3, lembrando que onde lê-se 

solvente refere-se aos três solventes analisados como solvente extrator: diclorometano, 

acetato de etila ou clorofórmio. Os solventes foram utilizados puros e as demais variáveis 

foram mantidas. 

A LLE é um procedimento de extração simples e que não requer equipamentos para 

realizá-la. Esta extração foi realizada da seguinte maneira: primeiramente a amostra teve seu 

pH ajustado, em seguida o volume selecionado pelo ensaio do planejamento foi transferido 

para um frasco âmbar que continha a massa adequada de Na2HPO4. A este frasco foram 

adicionados os cinco mililitros de solvente (acetato de etila ou clorofórmio ou diclorometano) 

e o frasco foi fechado com batoque e tampa e procedida a agitação em vórtex por dois 
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minutos. O frasco foi deixado em repouso para a completa separação de fases e, então, o 

volume de solvente foi retirado e reservado em um frasco âmbar em separado. 

Visando um ganho na eficiência de extração, realizou-se uma segunda etapa com o 

mesmo volume de solvente sendo adicionado à amostra que estava no primeiro frasco. 

Novamente, o frasco foi agitado por dois minutos e, o solvente coletado nesta etapa foi 

adicionado ao solvente coletado na primeira etapa da extração. Este solvente foi então seco 

sob fluxo de N2, então o resíduo seco foi ressuspenso com 500 µL de metanol e 100 µL deste 

solvente foram transferidos para um vial com insert e procedida a derivatização, para 

posterior análise por GC-MS. 

 

Figura 4.3- Esquema do procedimento de extração líquido-líquido estudado. 

Tabela 4.7- Planejamento fatorial fracionário 2
3-1

, resolução III, com triplicata no ponto 

central (pc) para investigação das variáveis experimentais da LLE. Os valores em parêntesis 

representam os níveis decodificados. 

Ensaios pH da amostra Volume de amostra Massa de Na2HPO4 

1 -1 (2,0±0,2) -1 (5 mL) 1 (0,426 g) 

2 1 (10,0±0,2) -1 (5 mL) -1 (0 g) 

3 -1 (2,0±0,2) 1 (15mL) -1 (0 g) 

4 1 (10,0±0,2) 1 (15 mL) 1 (0,426 g) 

pc 0 (6,0±0,2) 0 (10 mL) 0 (0,142 g) 
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Os ensaios gerados na etapa de triagem foram realizados de modo aleatório e estão 

descritos na Tabela 4.7. 

Da mesma maneira que na SPE, na LLE o valor de área de pico de cada analito em 

cada ensaio foi analisado para posterior comparação entre os métodos de extração estudados. 

4.6.3  Triagem para Microextração Líquido-Líquido Dispersiva 

A DLLME foi realizada em microtubo tipo Eppendorf de 1,7 mL de capacidade total; 

sendo assim os volumes de amostra e solventes foram reduzidos drasticamente em relação 

aos demais métodos de extração avaliados. O solvente extrator precisa ter densidade superior 

à da água para que forme uma gota no fundo afunilado do microtubo para facilitar a sua 

aspiração, visto que seu volume é reduzido e a máxima aspiração é necessária. Assim, 

analisando os solventes utilizados na literatura, selecionou-se o tetracloreto de carbono. 

Como solvente dispersor testou-se dois: metanol e acetonitrila. 

Novamente, para que fosse possível avaliar a influência das demais variáveis em 

estudo sob o sistema foram realizados dois planejamentos, um para cada solvente dispersor 

utilizado. As demais variáveis analisadas foram: pH da amostra, volume do solvente extrator 

e do solvente dispersor; o planejamento experimental usado foi o fatorial fracionário 2
3-1

, 

com triplicata no ponto central. Vale ressaltar que o volume de amostra foi mantido constante 

(500 μL) e os níveis das variáveis estão descritos na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8- Níveis das variáveis estudadas para a microextração líquido-líquido dispersiva 

dos microcontaminantes em estudo. 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 1 

pH da amostra 2 6 10 

Volume do solvente extrator (tetracloreto de carbono) (μL) 25 37,5 50 

Volume do solvente dispersor (μL) 250 375 500 

 

Os ensaios foram realizados de maneira aleatória. Estes ensaios estão descritos na 

Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9- Planejamento fatorial fracionário 2
3-1

, resolução III, com 3 replicatas no ponto 

central (pc) para investigação das variáveis experimentais da DLLME. Os valores em 

parêntesis representam os níveis decodificados. 

Ensaios pH da amostra Volume do solvente extrator Volume do solvente dispersor 

1 -1 (2,0±0,2) -1 (25 μL) 1 (500 μL) 

2 1 (10,0±0,2) -1 (25 μL) -1 (250 μL) 

3 -1 (2,0±0,2) 1 (50 μL) -1 (250 μL) 

4 1 (10,0±0,2) 1 (50 μL) 1 (500 μL) 

pc 0 (6,0±0,2) 0 (37,5 μL) 0 (375 μL) 

 

O procedimento de DLLME esta esquematizado na Figura 4.4. É digno de nota que: 

os volumes de solvente extrator e dispersor foram previamente misturados para então serem 

adicionados simultaneamente ao microtubo tipo Eppendorf com amostra de água. Também 

não há a necessidade de agitação como na LLE, pois o próprio movimento de inserção dos 

solventes é suficiente para que ocorra a interação entre os solventes e a amostra, fato que 

torna essa extração muito mais rápida de se executar. 

 

Figura 4.4- Procedimento realizado para avaliar a microextração líquido-líquido dispersiva 

dos microcontaminantes em estudo. 
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A DLLME é uma técnica simples de ser executada e foi realizada da seguinte 

maneira: primeiro foi adicionado o volume de 500 µL de amostra com pH ajustado de acordo 

com o ensaio do planejamento (Tabela 4.9) no microtubo, em separado os volumes 

adequados de solvente extrator e de solvente dispersor foram adicionados a um tubo de 

ensaio e deste foram aspirados com uma micropipeta, sendo em seguida adicionados à 

amostra. A simples adição da mistura de solventes formava uma solução turva que era então 

centrifugada por cinco minutos. Após esta etapa, ocorria a separação de fases e o solvente 

extrator ficava localizado no fundo afunilado no microtubo. Com o auxílio de uma 

microsseringa o solvente extrator era aspirado e transferido para um vial, que então era seco 

sob fluxo de N2. 

Igualmente ao que foi efetuado com os demais experimentos, os valores de área de 

pico obtidos foram analisados em planilha para que se pudesse realizar uma comparação com 

as demais extrações estudadas. 

4.6.4  Seleção da Técnica de Extração 

Após realizar todos os experimentos de triagem por meio dos planejamentos 

experimentais fatoriais e obtidos todos os valores de área de pico dos analitos estudados em 

cada ensaio realizado para cada técnica de extração, foi selecionada aquela que apresentou 

maiores respostas para a maioria dos analitos. 

Dessa forma, o modo de extração escolhido foi a extração em fase sólida utilizando 

como solvente o acetato de etila e, a partir dessa seleção, a etapa de extração foi otimizada 

com a aplicação de uma metodologia para construção da superfície de resposta. 

4.7  Construção da Superfície de Resposta para a Extração em Fase Sólida 

Primeiramente, verificou-se quais foram as variáveis significativas para o sistema de 

extração em fase sólida por meio do planejamento utilizado na triagem, assim como os níveis 

indicativos do ótimo experimental. Essas variáveis foram estudadas no planejamento 

Doehlert (metodologia para construção de superfície de resposta). Avaliando as variáveis 

estudadas (pH da amostra e da lavagem e volume de amostra) foi possível verificar que as 

três foram significativas de uma maneira geral, pois para cada analito um conjunto de 

variáveis foi significativo. Sendo assim, todas as variáveis estudadas previamente foram 
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novamente analisadas, porém agora foi possível realizar um estudo minucioso da influência 

das mesmas no sistema devido a exploração de um maior número de níveis. 

As variáveis e os níveis estudados nessa etapa do processo de otimização da SPE 

estão descritos na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10- Variáveis e os respectivos níveis avaliados na técnica para construção de 

superfície de resposta para a extração em fase sólida dos microcontaminantes em estudo. 

Variáveis Níveis 

pH da amostra 
 

-1 -0,5 0 0,5 1 

 

 

1,0 4,3 7,5 10,8 14,0 

 
Volume da amostra (mL) 

-0,866 -0,577 -0,289 0 0,289 0,577 0,866 

100 200 300 400 500 600 700 

pH da lavagem 
  

-0,817 0 0,817 

  

  

1,0 2,0 3,0 

   

Por meio das Tabelas 4.10 e 4.11 é possível constatar que as variáveis aqui foram 

estudadas em diferentes níveis; isto viabiliza explorar aquelas variáveis que apresentaram 

maior efeito sobre o sistema em mais níveis, sendo assim realizado um exame meticuloso das 

mesmas. 

Tabela 4.11- Planejamento Doehlert com triplicata no ponto central (pc) para otimização dos 

parâmetros operacionais da SPE, sendo as variáveis: pH da amostra, volume da amostra e pH 

da lavagem. Os valores em parêntesis representam os níveis decodificados. 

Ensaio pH da amostra Volume da amostra pH da lavagem 

1 1 (14,0±0,2) 0 (400 mL) 0 (2,0±0,2) 

2 0,5 (10,8±0,2) 0,866 (700 mL) 0 (2,0±0,2) 

3 0,5 (10,8±0,2) 0,289 (500 mL) 0,817 (3,0±0,2) 

4 -1 (1,0 ±0,2) 0 (400 mL) 0 (2,0±0,2) 

5 -0,5 (4,3±0,2) -0,866 (100 mL) 0 (2,0±0,2) 

6 -0,5 (4,3±0,2) -0,289 (300 mL) -0,817 (1,0±0,2) 

7 0,5 (10,8±0,2) -0,866 (100 mL) 0 (2,0±0,2) 

8 0,5 (10,8±0,2) -0,289 (300 mL) -0,817 (1,0±0,2) 

9 -0,5 (4,3±0,2) 0,866 (700 mL) 0 (2,0±0,2) 

10 0 (7,5±0,2) 0,577 (600 mL) -0,817 (1,0±0,2) 

11 -0,5 (4,3±0,2) 0,289 (500 mL) 0,817(3,0±0,2) 

12 0 (7,5±0,2) -0,577 (200 mL) 0,817 (3,0±0,2) 

pc 0 (7,5±0,2) 0 (400 mL) 0 (2,0±0,2) 
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Com os resultados obtidos do planejamento Doehlert para todos os analitos estudados 

foi realizado um tratamento multivariado objetivando obter uma condição experimental de 

extração que permitisse alcançar sinais maximizados para todas as espécies simultaneamente; 

a abordagem neuro-genética. 

4.8  Abordagem Neuro-Genética 

Todos os cálculos realizados nesta etapa foram feitos utilizando o software Matlab
®

 

versão 7.3 (The MathWorks Natick MA) e o pacote Neural Network Toolbox 3.0 (Math 

Works). 

Os comandos utilizados geraram a rede neural artificial com o número de neurônios 

selecionados; três neurônios na camada de entrada (referente às três variáveis estudadas para 

SPE) e quinze neurônios na camada de saída (referente aos microcontaminantes analisados), 

e tendo como função de transferência e de saída a função tangente-sigmoidal. Os neurônios 

na camada intermediária foram estudados de 5 a 30, sendo realizadas cinco replicatas para 

cada arquitetura originada. 

As arquiteturas das redes neurais artificiais geradas foram avaliadas de acordo com a 

soma do erro quadrático médio (RMSE) estimado em cada rede, para cada elemento. A 

equação para o cálculo do RMSE está disposta na Equação 4.1, na qual yp é o valor predito, yt 

é o valor real e n é o número de amostras (NUNES et al., 2009). 

     √
∑(     )

 

 
 (Equação 4.1) 

 

Tendo estabelecida a arquitetura da rede, utilizou-se uma rotina de algoritmo genético 

(HOUCK et al.) executado no software Matlab
®
. A rotina do GA utilizada nesse estudo 

necessita de uma função a ser otimizada pelo algoritmo. Sendo assim, aplicou-se uma função 

de minimização de perda (φ), que foi calculada pela soma dos desvios relativos ponderados, 

como descrito na Equação 4.2. 

 

  ∑   
 
   [

  (          )  
 

  
] (Equação 4.2) 

 

Nesta equação m representa o número de objetivos, neste caso o número de 

microcontaminantes; enquanto wi é o fator peso, sendo i = 1, 2, ..., m; Q(x1, x2,...,xn) é a 
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função objetivo e n indica o número de variáveis independentes, portanto, as variáveis 

experimentais da SPE; e Q
*
 é o valor ótimo individual da função objetivo, definido como a 

área máxima de pico determinada para cada microcontaminante resultante da análise por  

GC-MS. 

Após execução do algoritmo genético o mesmo aponta os valores das condições 

experimentais da SPE por meio da minimização da função de perda φ, que supostamente 

correspondem ao ótimo experimental simultâneo para todas as respostas avaliadas. Deste 

modo, o objetivo é realizar um procedimento de otimização simultânea no qual se pretende 

alcançar uma condição experimental em que se observe o máximo de área de pico dos 

analitos concomitantemente, sem comprometimento prático das condições experimentais de 

extração.  

  



 

83 

 

4.9  Validação da Metodologia de Determinação de Microcontaminantes 

A validação do método otimizado é necessária para que seja determinada a 

confiabilidade do mesmo por meio da medida das figuras de mérito, para que então a sua 

aplicação seja possibilitada. Para tanto, os seguintes parâmetros foram validados: 

 Seletividade: devido ao uso do espectrômetro de massas os analitos foram 

determinados por comparação da intensidade de três íons formados na 

ionização; 

 Curva analítica e Linearidade: a curva analítica foi estabelecida injetando-se 

padrão contendo todos os analitos e o PI derivatizados na faixa de 

concentração de 0,1 a 200 ppb (analitos) e 20 ppb (PI), sendo estabelecida a 

linearidade plotando-se os valores das triplicatas das injeções e verificando o 

valor da regressão (vide curvas no Apêndice A); 

 Efeito matriz: foi estabelecido realizando a injeção do spike na amostra (70 µL 

da amostra adicionados de 30 µL de solução padrão dos microcontaminantes a 

100 ppb); 

 Exatidão: analisada por adição e recuperação de amostras contaminadas em 

três níveis de concentração e em triplicata; 

 Precisão: avaliada pelo coeficiente de variação em triplicatas realizadas no 

mesmo dia; e 

 Limite de detecção do método e Limite de quantificação do método: injetou-se 

várias diluições da solução padrão de microcontaminantes contendo o PI e 

determinou como sendo o MLOD aquela concentração cujo sinal em área 

equivalesse a três vezes o sinal do ruído próximo e, o MLOQ, como sendo a 

concentração cujo valor em área representasse o primeiro valor da curva 

analítica (se ajusta à linearidade de cada analito). 

Neste trabalho selecionou-se como PI o 4-nonilfenol deuterado e todos os valores de 

área obtidos foram aplicados em relação à área do PI (área do analito / área PI), o qual teve a 

concentração constante de 20 ppb. Para se obter esta concentração do PI foi feita uma solução 

do mesmo em piridina e, desta solução, eram retirados os 25 µL para solubilizar os resíduos 

no vial, obtendo-se a concentração final de 20 ppb do PI. 

  



 

84 

 

4.10  Análise das Amostras Naturais 

Após a otimização e validação do método de determinação dos microcontaminantes 

estudados em amostras de água superficial, este foi aplicado em amostras naturais coletadas 

no período chuvoso na região da Bacia do Rio Doce, contemplando diferentes cenários de 

coleta. Tais amostras foram coletadas por profissionais do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM) sendo realizada, quando possível, de pontes ou à barco. As amostras 

coletadas foram armazenada em frasco âmbar com 10 mL de metanol e mantidas refrigeradas 

para preservação. 

Na Tabela 4.12 estão apresentadas as identificações das amostras, bem como a 

localização de cada ponto de coleta e algumas informações acerca destes. 

Para conseguir uma análise efetiva dos resultados por meio da inspeção da relação 

entre possíveis fontes de contaminação por ponto de coleta realizou-se análises exploratórias 

multivariadas. Para tanto utilizou-se a análise das componentes principais (PCA) e os mapas 

auto-organizáveis de Kohonen, a rede neural de Kohonen. 

Os cálculos da PCA e das redes de Kohonen foram realizadas utilizando o software 

MatLab 7.3, por meio do PLSToolbox 4.0 e do Toolbox para MatLab de rede neural artificial 

de Kohonen, que está disponível para domínio público no website 

http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/, respectivamente. 

Os dois tipos de análise exploratória utilizados objetivaram a separação de grupos de 

amostras conforme o tipo e o grau de contaminação por microcontaminantes e ainda para 

verificar a existência de alguma relação entre esses dados e os pontos de coleta. 

Nos dois casos, o conjunto de dados foi auto-escalado ao longo das variáveis. No 

auto-escalamento, os dados são centrados na média e divididos pela variância, obtendo um 

novo conjunto de dados. Esse procedimento é importante quando todas as variáveis 

analisadas têm o mesmo grau de importância e, por isso, não é interessante desprezar 

resultados de magnitudes pequenas. Sem esse pré-processamento das variáveis, áreas 

cromatográficas muito grandes teriam uma influência maior no modelo e as áreas menores 

poderiam ser ignoradas. 

Os mapas de Kohonen foram criados, inicializados e treinados com diferentes 

arquiteturas. Foi escolhida uma estrutura hexagonal e uma forma planar para a apresentação 

dos mapas. Foram treinados mapas com diferentes arquiteturas (4 × 4 a 10 × 10 neurônios) já 

http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/
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que a capacidade de discriminação da rede é dependente do número de unidades selecionadas 

para definir o mapa. 
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Tabela 4.12- Descrição dos pontos de coleta das amostras naturais de água. (continua) 

Código Município 
Localização 

Latitude(-)       Longitude (-) 
Descrição Observação 

RD009 Mariana 20º21'05,00" 43º19'05,00” 
Rio do Carmo em Monsenhor 

Horta 

Garimpo de ouro a montante. Bancos de sedimentos. Margens 

assoreadas. 

RD030 Nova Era 19º45'02,00" 43º01'35,00" 
Rio do Peixe próximo de sua foz 

no Rio Piracicaba 

Área rural, rio assoreado de minério de ferro com trechos em 

corredeiras. Turvo após chuvas. Trecho de mata ciliar. 

RD033 Belo Oriente / Bugre 19°19’24,00’’ 42°22’28,00’’ 
Rio Doce a jusante da cachoeira 

escura. 

Dragagem de areia localizada a aproximadamente 300 m da estação de 

amostragem. Drena efluentes da CENIBRA. 

RD039 Naque 19º13'25,00" 42º20'35,00" 
Rio Santo Antônio próximo de 

sua foz no Rio Doce 

Extração de areia localizada a 100 m jusante ao ponto de coleta, na 

margem direita. Aparentemente sem refluxo do rio Doce. 

RD049 
Frei Inocêncio / 

Mathias Lobato 
18º34'36,00" 41º55'14,00" 

Rio Suaçui Grande em Mathias 

Lobato 

Fábrica de blocos à margem direita, aproximadamente a 100m do ponto 

de coleta. 

RD053 Galiléia / Tumiritinga 18º58'28,80" 41º38'49,00" 
Rio Doce a jusante do rio Suaçui 

Grande, em Tumiritinga 
Atividade pesqueira no local. Coleta de barco. 

RD056 Caratinga 19º43'36,00" 42º07'58,20" 
Rio Caratinga a jusante da cidade 

de Caratinga 

Bar próximo à ponte, margens degradadas. Bem próximo a BR-116 - 

margeando. 

RD057 Conselheiro Pena 19º04'02,00" 41º31'32,00" 
Rio Caratinga no Distrito de 

Barra do Cuieté 
Estação operada pela ANEEL. Sem poluição local. 

RD058 Conselheiro Pena 19º10'45,00" 41º27'59,00" 
Rio Doce na cidade de 

Conselheiro Pena 
Laticínio à jusante. São duas pontes. Bancos de areia - sedimentos. 

RD059 Resplendor 19º20'28,00" 41º14'19,00" Rio Doce a jusante de Resplendor 
Estação operada pela ANEEL. A montante, aproximadamente 500 m, 

indústria de laticínios. Ausência de mata ciliar. 

RD065 Aimorés 19º29'51,00" 41º10'10,00" 
Rio Manhuaçu próximo a sua foz 

no Rio Doce 
Estação operada pela ANEEL. Sem poluição no local. 

RD067 
Aimorés (MG) / Baixo 

Guandu (ES) 
19º30'21,10" 41º00'49,90" Rio Doce em Baixo Guandú - ES A jusante indústrias de laticínios. Extração intensa de quartzo na cidade 

RD077 
Conceição do Mato 

Dentro 
19º04'22,14" 43º26'43,44" 

Rio Santo Antônio, próximo à sua 
nascente 

Mata ciliar relativamente preservada. Presença de gado e pasto em topo 
de morro. Recebe esgoto de Conceição do Mato Dentro. 

RD079 Carmésia 19º05'51,54" 43º10'16,86" 
Rio do Peixe, a montante de sua 

foz no rio Santo Antônio 

Ponto é ao lado da APA Renascença. Área bem preservada apesar da 

presença de gado e pasto. 
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Tabela 4.12- Descrição dos pontos de coleta das amostras naturais de água. (conclusão) 

Código Município 
Localização 

Latitude(-)      Longitude (-) 
Descrição Observação 

RD081 Ferros 19º13'47,40" 42º52'47,40" 

Rio Santo Antônio, antes das 

Represas de Porto Estrela e Salto 
Grande, depois dos principais 

afluentes 

Mata preservada apesar da presença do povoado. Lixo e esgoto do povoado 

caem no rio. Local utilizado para pesca e natação. Região com bastante 
silvicultura. 

RD084 
Governador 

Valadares 
18º47'01,30" 42º08'22,00" 

Rio Suaçuí Pequeno, próximo a sua 

foz no rio Doce 

Mata ciliar relativamente preservada. Topos de morro sem mata. Gado e pasto 

ao redor. Em estrada de terra que vai pra Coroaci, encontra-se outra ponte 

sobre este rio. Neste local ele apresenta-se mais limpo e parece ser a área mais 

preservada. 

RD087 
Itambacuri / São 

José da Safra 
18º24'53,90" 42º03'08,20" 

Rio Urupuca, próximo a sua foz no 

rio Suaçuí Grande 

Pouca mata ciliar, grama e capineira. Topos de morro sem mata. Gado e pasto. 

Desmatamento e córrego seco no caminho. Plantação de banana. 

RD088 Frei Inocêncio 18º35'21,00" 41º47'58,00" 
Rio Itambacuri, próximo a sua foz no 

rio Suaçuí Grande 

Mata ciliar relativamente preservada. Topos de morro sem mata. Gado e pasto. 

Residência próxima. 

RD089 
Governador 

Valadares 
18º51'01,00" 41º47'03,80" 

Rio Suaçuí Grande, próximo a sua 

foz no rio Doce 

Mata ciliar relativamente preservada. Topos de morro sem mata. Residência 

próxima. 

RD090 
Alpercata / 

Tumiritinga 
18º57'29,10" 41º54'52,50" 

Ribeirão Traíras, em seu trecho 

intermediário 

Mata ciliar relativamente preservada. Gado e pasto na margem. Águas 

barrentas. 

RD091 
Santa Bárbara 

do Leste 
19º59'41,60" 42º08'45,80" 

Córrego do Pião, próximo às 

nascentes do Rio Caratinga 

Ponto com características de nascente, pois está próximo desta. A nascente do 

rio Caratinga já foi protegida por ação do IEF. Mata ciliar preservada. 

Plantação de café ao redor e em toda região de Santa Bárbara do Leste. Esgoto 

de Santa Bárbara do Leste. 

RD094 Resplendor 19º10'34,10" 41º17'42,20" 
Rio do Eme, próximo a sua foz no 

rio Doce 

Mata ciliar relativamente preservada. Gado, pasto, grama e capim. Fazenda 

próxima. 

RD097 Pocrane 19º39'08,04" 41º27'27,42" 
Rio José Pedro, em seu trecho 

intermediário 

Antes de Ipanema há mais mata. Plantações de café e gado diminuem na 

região. Depois de Ipanema apenas gado. Fazenda ao lado do ponto também 

com gado. Pequenas contenções na calha do rio a montante e jusante. Mata 
ciliar pouco preservada. 

RD099 Catas Altas 20º04'24,50" 43º24'43,00" 
Rio Maquiné, próximo à sua 

nascente 

Lixo no leito do rio. Mineradora a montante. Mata ciliar pouco preservada. 

Água aparentemente limpa, cristalina. 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica 

IEF: Instituto Estadual de Florestas
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1  Otimização das Condições da Reação de Derivatização 

Observando as características físico-químicas dos analitos em estudo (Tabela 4.1), a 

possiblidade de análise por cromatografia gasosa é dependente da redução da polaridade 

desses microcontaminantes, para assim reduzir também suas temperaturas de ebulição. Para 

tanto, se faz necessária a realização da reação de derivatização. Nesta reação utiliza-se um 

reagente derivatizante que reage substituindo os hidrogênios ativos da molécula por grupos 

de elevada massa molecular, conferindo assim uma massa maior para a estrutura e a redução 

da polaridade da mesma. 

Para a otimização desta reação selecionaram-se os reagentes BSTFA com 1 % de 

TMCS, pois segundo a literatura, são os mais indicados para os analitos em estudo 

(MOEDER et al., 2000; U.S. EPA, 2007b; VALLEJO et al., 2010; SAMARAS et al., 2011). 

Utilizando esta combinação, a reação é baseada na substituição de hidrogênios ativos livres 

em grupamentos como carboxila (-COOH) e hidroxila (-OH), como pode ser visto na 

Figura 5.1. Além de alterar o peso molecular do analito, há também a mudança no padrão de 

fragmentação deste novo analito formado. 

 

 

Figura 5.1- Reação de derivatização com BSTFA : 1 %TMCS. Fonte: Sigma-Aldrich Product 

Specification. 

Tendo visto que alguns microcontaminantes possuem mais de um hidrogênio ativo 

passível de substituição, as condições de derivatização foram otimizadas visando obter uma 

proporção maior de um dos derivados. Por exemplo, a molécula do estradiol possui duas 

hidroxilas, podendo formar após a reação de derivatização dois derivados: o estradiol-TMS e 
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o estradiol-di-TMS. Foi verificada que a proporção de formação do derivado é dependente do 

tempo, temperatura e volume do reagente de derivatização, assim como constatado, por 

exemplo, por Nie et al. (2009) e Huang et al. (2011), juntamente com seus colaboradores. 

Pensando em formar a maior proporção possível de estradiol-di-TMS, assim como 

para os outros analitos com mais de um sítio de derivatização, o procedimento de 

derivatização foi otimizado e está esquematizado na Figura 5.2, para que cada analito 

resultasse em um único sinal cromatográfico. 

 

Figura 5.2- Procedimento de derivatização otimizado para os microcontaminantes em estudo.  

Este procedimento otimizado consistiu em adicionar a um vial com insert 100 µL do 

extrato ressuspendido, ou do volume adequado de solução padrão dos analitos; este volume 

era seco sob fluxo de N2; em seguida adicionava-se 25 µL de piridina contendo 200 ppb do PI 

para ressuspender a amostra, logo depois 75 µL do derivatizante (BSTFA : 1% TMCS) era 

adicionado. O vial era então agitado manualmente e levado à estufa por 30 minutos à 80 °C. 

Após esse tempo, o vial era retirado da estufa e o tempo de reação estava terminado e a 

amostra pronta para análise por GC-MS. Foi utilizado este procedimento em todos os ensaios 

realizados para a otimização do processo de extração, assim como para todas as soluções 

utilizadas. 

5.2  Otimização das Condições Cromatográficas e de Detecção 

Inicialmente utilizou-se um método genérico de rampa de temperatura no GC (do 

mínimo ao máximo da temperatura da coluna) para avaliar a separação cromatográfica. Em 

seguida foram realizados pequenos ajustes objetivando reduzir o tempo total de análise, mas 

mantendo uma separação entre os picos que fosse aceitável. 

Já para o detector de espectrometria de massas poucos ajustes foram necessários; 

apenas modificou-se o valor da voltagem do detector, aumentando a tensão de 0,80 para 
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0,98 kV. Este aumento na tensão promove um maior ganho ao detector e com isso houve a 

geração de sinais suficientemente satisfatórios. Já para a velocidade linear do gás de arraste e 

a temperatura do detector não foram necessários ajustes, pois foram empregadas condições já 

utilizadas no laboratório e que resultaram resultados bastante satisfatórios. 

No início da otimização testou-se a coluna Rtx-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 mm), 

mas devido à elevada intensidade de sangramento da mesma, ocorreu a substituição pela ZB-

5HT Inferno (30 m × 0,25 mm × 0,10 µm). Esta nova coluna, apesar de possuir a mesma fase 

estacionária da anterior, suporta maiores temperaturas (máximo de 430 °C em gradiente) 

devido ao seu material externo, e possui espessura de filme menor o que aprimorou a 

resolução cromatográfica. 

Com isso, os parâmetros do método cromatográfico otimizado para a determinação 

dos microcontaminantes em estudo por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas estão descritos na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1- Parâmetros e valores otimizados para o método de determinação de 

microcontaminantes por GC-MS. 

Parâmetro Valor 

Cromatógrafo a Gás 

Injetor 

Temperatura do injetor 280 °C 

Modo de injeção splitless 

Tempo de splitless 1,0 min 

Forno da Coluna 

Coluna ZB-5HT (30 m × 0,25 mm × 0,10 µm) 

Rampa de temperatura 

100°C (1 min), aumento para 200 °C a 

10 °C/min; aumento para 260 °C a 15 °C/min; e 

aumento para 280 °C a 3 °C/min (1 min) 

Fase Móvel 

Gás de arraste Hélio 

Modo de controle da vazão Velocidade Linear 

Pressão ~ 109,6 kPa 

Vazão total 40,7 mL/min 

Vazão na coluna 1,46 mL/min 

Velocidade linear 45,0 cm/s 

Razão de divisão 20 

Espectrômetro de Massas 

Fonte de ionização 250 °C 

Interface 280 °C 

Tempo de corte do solvente 5,5 min 

Voltagem do detector 0,98 kV 

Tempo total de análise 22,67 min 

 

Após a otimização das condições de análise cromatográfica, obteve-se o 

cromatograma (modo total ion monitoring – TIC) para os microcontaminantes em estudo 

(Figura 5.3). Como pode ser observado, a separação e detecção dos microcontaminantes por 

MS foram satisfatórias, originando um cromatograma com resolução aceitável. 
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Figura 5.3- Cromatograma do extrato obtido dos 15 microcontaminantes em estudo após 

processo de análise otimizado (SPE - derivatização – GC-MS), na concentração de 100 ppb. 

5.3  Determinação da Relação Massa / Carga de cada Microcontaminante 

Para que a identificação e quantificação de cada analito fossem realizadas, foi 

necessário estabelecer quais seriam os valores de relação m/z a serem monitorados durante a 

análise por GC-MS, para que assim se realizasse a leitura no modo single ion monitoring. 

Este tipo de leitura possibilita a redução do ruído o que acarreta em um ganho na 

sensibilidade, uma vez que a relação sinal / ruído é aumentada. Além disso, a seleção dos 

íons possibilita que a identificação seja feita com base na proporção de intensidade desses 

íons monitorados, evitando assim falsos negativos ou positivos. 

O procedimento de escolha dos valores de m/z monitorados foi realizado utilizando o 

software da Shimadzu
®
 e a biblioteca do National Institute of Standards and Technology 

(NIST
®
). Neste processo, injetou-se uma solução de 50 ppb dos microcontaminantes com 

20 ppb de PI após a reação de derivatização; em seguida selecionou-se o pico e obteve-se seu 

espectro de massas, deste escolheu-se o íon de maior intensidade para que seja o íon de 

quantificação e dois íons mais específicos para que fossem monitorados para a identificação 

dos analitos. 

http://www.nist.gov/
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Observou-se que o íon mais abundante encontrado após a fragmentação das 

substâncias que sofreram derivatização é o de m/z 73, que é referente ao grupo adicionado à 

molécula, o trimetilsil. Portanto, neste caso, outro íon mais abundante foi selecionado para a 

quantificação. As relações m/z escolhidas para a quantificação dos compostos em estudo 

encontram-se na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2- Relação dos produtos de derivatização produzidos, a relação m/z utilizada para 

quantificação e as relações m/z utilizadas na identificação no estudo de microcontaminantes 

por GC-MS. 

Analito 
Tempo de 

retenção (min) 

Produto da 

derivatização 

Relação m/z para 

quantificação 

Relação m/z para 

identificação 

AAS 6,577 AAS-di-tms 267 209; 249 

DEFT 7,418 não derivatiza 149 177; 121 

IBU 7,768 IBU-TMS 160 263; 234 

PCT 7,943 PCT-di-TMS 206 280; 116 

4-OF 9,852 4OF-TMS 179 180; 278 

CAF 10,035 não derivatiza 194 109; 165 

4-NF 

deuterado 
10,850 4-NF deuterado-TMS 183 

296; 281 

4-NF 10,852 4NF-TMS 179 292; 277 

GEN 10,977 GEN-TMS 201 194;122 

NPX 12,277 NPX-TMS 185 287;243 

BPA 13,327 BFA-di-TMS 357 372; 207 

DCF 13,843 DCF-TMS 214 277; 242 

DEHF 15,277 não derivatiza 149 167; 113 

E1 15,893 E1-TMS 342 257; 218 

E2 16,243 E2-di-TMS 416 285; 326 

EE2 17,085 EE2-di-TMS 425 300; 285 

É possível observar que alguns dos microcontaminantes não sofrem derivatização, 

entretanto estes possuem ponto de ebulição compatível com a técnica.  
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5.4  Seleção do Procedimento de Extração 

5.4.1  Triagem para a Extração em Fase Sólida 

Após realizar os três planejamentos para a triagem das variáveis em relação à SPE, é 

possível observar por meio da Figura 5.4 que, em relação aos três solventes estudados, o 

acetato de etila possibilitou a obtenção de maiores valores de resposta (razão de área) para a 

maioria dos analitos. Neste gráfico estão plotadas no eixo x o somatório das relações de 

área analito/ área PI de cada analito, enquanto que no eixo y estão cada um dos ensaios dos 

planejamentos. Deste modo, quanto maior a resposta em área obtida, maior será o somatório 

obtido. 

 

Figura 5.4- Comparação entre os ensaios (1, 2, 3, 4 e PC) dos planejamentos de triagem para 

os três solventes acetato de etila (ACET), diclorometano (DICLO) e metanol (MEOH) para 

extração dos microcontaminantes, no estudo da influência das variáveis da SPE. 

 

Percebe-se na Figura 5.4 que o ensaio que proporcionou uma maior resposta para a 

maioria dos analitos foi o ensaio 3 com o solvente acetato de etila (3 ACET). Neste ensaio as 

variáveis foram estudadas nos seguintes níveis: pH da amostra 2,0; volume de 500 mL de 

amostra e pH de lavagem 2,0. Observa-se também que o ensaio 3 com o solvente metanol 

teve valores de área elevados, porém quando se analisa cada analito isoladamente, todos eles 

foram extraídos em maior quantidade quando utilizou-se o acetato de etila; apenas para o     

4-OP que o metanol alcançou valores superiores (2,3 vezes maior). Por outro lado, para o 
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AAS o solvente acetato de etila possibilitou uma razão de área 10 vezes maior em relação à 

extração com metanol. 

Desta maneira, após realizar os três planejamentos, elegeu-se como solvente o acetato 

de etila. Este solvente possibilitou um ganho em área de pico em relação aos demais 

solventes analisados, resultado que já era esperado devido à polaridade do mesmo em relação 

aos demais solventes estudados. O acetato de etila (log Kow = 0,73) é o composto com 

polaridade intermediária em relação ao diclorometano (mais apolar, log Kow = 1,25) e ao 

metanol (mais polar, log Kow = -0,77), por este motivo ele é capaz de eluir com mais 

eficiência a maioria dos compostos em estudo, pois sua polaridade abrange tanto os 

compostos de maior apolaridade (e.g. DEHFT, log Kow = 7,60) como os de menor (e.g. CAF, 

log Kow = 0,09). 

Quanto às demais variáveis estudadas (pH e volume da amostra e pH da lavagem) é 

possível perceber analisando a Tabela 5.3 que a variável volume de amostra foi significativa 

para sete dos quinze analitos estudados, além do E2 que teve um valor limítrofe (p = 0,05). 

Com isso, concluísse que esta variável foi a que mais influenciou sobre o sistema de extração. 

Tabela 5.3- Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) de cada variável estudada para a 

SPE com solvente de eluição acetato de etila, para o planejamento experimental fatorial 

fracionário 2
3-1

, resolução III, com triplicata no ponto central. Em negrito estão apontados os 

valores significativos (p < 0,05). 

Analito Média p 

C1 

(pH 

amostra) 

p 

C2 

(volume 

amostra) 

p 
C3 (pH 

lavagem) 
p C123 p 

AAS 4,52 0,15 -263,42 0,00 126,77 0,00 -131,83 0,00 279,94 0,00 

DEFT 406,09 0,02 -258,90 0,11 534,48 0,03 -265,79 0,10 -84,60 0,61 

IBU 372,35 0,00 9,31 0,85 269,57 0,03 -10,01 0,84 -145,08 0,17 

PCT 344,99 0,00 -59,63 0,33 63,11 0,31 -69,06 0,28 -44,89 0,60 

4-OF 1200,01 0,00 73,87 0,72 109,17 0,60 7,66 0,97 -1334,46 0,04 

CAF 472,85 0,03 34,91 0,83 457,30 0,09 -21,28 0,90 -94,32 0,71 

4-NF 855,08 0,02 12,60 0,96 762,72 0,08 -14,34 0,95 -245,45 0,54 

GEN 441,37 0,00 29,60 0,70 329,86 0,04 -27,87 0,72 -161,32 0,26 

NPX 315,85 0,02 13,68 0,88 289,04 0,06 -46,22 0,61 -33,62 0,80 

BPA 906,80 0,00 89,32 0,42 580,07 0,02 -54,53 0,60 -306,74 0,15 

DCF 5,89 0,35 -11,79 0,30 25,96 0,09 -9,33 0,39 25,07 0,19 

DEHFT 193,78 0,19 -113,94 0,58 188,75 0,39 -32,00 0,87 -108,24 0,72 

E1 0,13 0,07 1,27 0,00 -1,48 0,00 -1,27 0,00 1,92 0,00 

E2 71,04 0,01 7,25 0,67 61,17 0,05 -1,39 0,93 -24,54 0,39 

EE2 22,19 0,00 0,94 0,82 21,91 0,03 0,49 0,91 -12,18 0,16 
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Já em relação ao pH da amostra, apenas para os analitos AAS e E1esta variável teve 

influência. Para o AAS o pH de menor valor foi o que proporcionou uma extração mais 

efetiva; isto é explicado devido ao fato de se tratar de um fármaco com caráter ácido e, 

quando em um meio ácido ele se encontra, em sua maioria, protonado e passível de se 

realizar, por exemplo, interações hidrofóbicas com o leito do cartucho de extração, como 

demonstrado na Figura 5.5. Para o E1, as extrações possibilitaram uma maior recuperação 

quando as amostras tiveram o pH ajustado para alcalino. Nesta faixa de pH o hormônio se 

encontra, em sua maioria, protonado e, portanto pode realizar interações hidrofóbicas com a 

fase estacionária do cartucho de extração. 

A terceira variável estudada foi o pH da água utilizada na lavagem do cartucho de 

extração. Para as condições estudadas apenas para o AAS e para o E1 o efeito desta variável 

foi significativo. O pH ácido do meio fez com que maior parte das moléculas do AAS 

ficassem retidas, não sendo eluídas juntamente com os interferentes eliminados e, para o E1, 

o mesmo efeito também foi observado em meio ácido. 

 

Figura 5.5- Representação dos sítios de interação da fase estacionária do cartucho de extração 

em fase sólida Strata-X (Phenomenex®). 

Esta variação em relação aos valores dos efeitos e significâncias reflete a grande 

variabilidade dos comportamentos dos microcontaminantes estudados. Não houve uma 

tendência, exceto para o pH de lavagem, muito menos um padrão na significância das 

variáveis, o que corrobora com a necessidade de uma otimização simultânea por uma 

abordagem multivariada. 
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5.4.2  Triagem para a Extração Líquido-Líquido 

As variáveis estudadas para a LLE foram o volume da amostra, o pH da amostra e a 

quantidade de sal adicionada. Como solvente orgânico extrator foram testados três tipos: 

acetato de etila, clorofórmio e diclorometano; o somatório das áreas obtidas dos analitos estão 

demostrados na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6- Comparação entre os ensaios (1, 2, 3, 4 e PC) dos planejamentos de triagem para 

os três solventes acetato de etila (ACET), clorofórmio (CLORO) e diclorometano (DICLO) 

para extração dos microcontaminantes, no estudo da influência das variáveis da LLE. 

 

Percebe-se que o solvente acetato de etila proporcionou uma maior recuperação para a 

maioria dos analitos, exceto para o DEHFT (em laranja, na parte superior da barra), o qual 

teve maior recuperação quando se utilizou o solvente diclorometano. 

Além disso, os ensaios 3 e 4 (3 ACET e 4 ACET) resultaram em razões de área 

superiores, visto que nestes o volume de amostra foi o maior testado, o que confere um fator 

de concentração maior no extrato final. Novamente a maior recuperação com o acetato de 

etila provavelmente está relacionada à sua polaridade intermediária, fazendo com que a 

afinidade dos analitos pelo solvente seja maior. 

Estes dados possibilitaram averiguar que novamente um volume de amostra maior 

origina uma maior recuperação, assim como no caso da SPE, pois os ensaios 3 e 4 foram 
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realizados com o maior volume de amostra e proporcionaram maiores valores de área de 

pico. 

Novamente, assim como na SPE, a polaridade intermediária do acetato de etila 

possibilitou uma maior recuperação. Especialmente para o dietilftalato, o clorofórmio 

proporcionou maior resposta após a extração, devido à hidrofobicidade deste composto e a 

menor polaridade deste solvente. 

Já em relação à quantidade de sal adicionado para efeito salting out, este efeito 

aumentou a extração de interferentes da amostra o que resultou num decréscimo da 

recuperação dos analitos.  

Na Tabela 5.4 encontram-se os valores dos efeitos e do parâmetro p para cada uma 

das variáveis estudadas na ELL, neste caso, apenas para o melhor solvente extrator, o acetato 

de etila. 

Tabela 5.4- Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) de cada variável estudada para a 

ELL com solvente de extração acetato de etila, para o planejamento experimental fatorial 

fracionário 2
3-1

, resolução III, com triplicata no ponto central. Em negrito estão apontados os 

valores significativos (p < 0,05). 

Analito Média p 

C1 

(pH 

amostra) 

p 

C2 

(volume 

amostra) 

p 

C3 

(massa 

de sal) 

p C123 p 

AAS 0,10 0,32 -0,80 0,03 0,91 0,02 -2,54 0,00 2,52 0,01 

DEFT 8,02 0,09 -26,09 0,03 9,42 0,17 -11,26 0,13 16,04 0,15 

IBU 21,97 0,05 -14,32 0,25 8,21 0,45 -13,92 0,26 -17,06 0,34 

PCT 31,65 0,04 6,35 0,64 -3,47 0,79 -5,71 0,67 -47,01 0,11 

4-OF 1,88 0,03 24,67 0,00 111,39 0,00 39,33 0,00 180,34 0,00 

CAF 8,23 0,04 1,65 0,65 18,22 0,03 5,58 0,22 15,23 0,09 

4-NF 0,79 0,03 28,64 0,00 98,71 0,00 33,82 0,00 161,72 0,00 

GEN 25,77 0,05 -11,34 0,37 12,26 0,34 -9,85 0,42 -29,29 0,31 

NPX 8,44 0,06 -15,88 0,06 12,18 0,09 -15,50 0,06 4,19 0,56 

BPA 76,54 0,04 13,06 0,70 75,55 0,13 20,24 0,57 -22,15 0,68 

DCF 0,65 0,10 -0,41 0,40 0,24 0,60 -0,42 0,40 -0,47 0,51 

DEHFT 15,79 0,08 -12,04 0,27 40,44 0,04 34,81 0,04 59,91 0,04 

E1 0,29 0,04 0,04 0,76 0,07 0,61 0,02 0,88 -0,50 0,10 

E2 3,18 0,04 0,55 0,70 4,02 0,08 1,03 0,48 0,14 0,94 

EE2 0,68 0,05 0,13 0,69 0,80 0,10 0,19 0,57 -0,17 0,73 
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Como pode ser visualizado na Tabela 5.4, a significância das variáveis é dependente 

das características físico-químicas dos compostos estudados que, como dito anteriormente, 

são distintos uns dos outros. Com isso, não houve uma prevalência de variáveis significantes. 

5.4.3  Triagem para Microextação Líquido-Líquido Dispersiva 

Uma das miniaturizações da técnica LLE é a DLLME, e para esta foram testadas três 

variáveis e dois sistemas de solventes. Enquanto as variáveis estudadas foram pH da amostra, 

volume de solvente extrator e volume de solvente dispersor, os sistemas de solventes 

(extrator / dispersor) avaliados foram: tetracloreto de carbono / metanol e tetracloreto de 

carbono / acetonitrila, e os resultados estão representados na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7- Comparação entre os ensaios (1, 2, 3, 4 e PC) dos planejamentos de triagem para 

os dois solventes acetato de etila (ACET) e metanol (MET) para extração dos 

microcontaminantes, no estudo da influência das variáveis da DLLME. 

 

Como pode ser observado na Figura 5.7, esta técnica foi efetivamente favorável à 

extração dos alquilfenois (4-OP e 4-NP) nos dois sistemas de solventes e, para o BPA, 

quando se utilizou o acetato de etila como extrator. 

O ensaio que forneceu maiores valores de recuperação e, por conseguinte, maiores 

valores de área de pico para a maioria dos analitos foi o ensaio 3 com acetato de etila, que 

consiste das seguintes variáveis e níveis: pH da amostra de 2,0; 50 μL de solvente extrator e 
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250 μL de solvente dispersor. Esse fato é explicado principalmente devido ao maior volume 

de solvente extrator, que possibilitou uma maior extração dos analitos da amostra. 

Porém, para a cafeína, o ensaio que resultou em maior área de pico foi o quarto (pH 

da amostra 10, 50 µL de solvente extrator e 500 µL de solvente dispersor), sendo apenas a 

média significativa (p < 0,05) e, deste modo, indicando que nenhuma das variáveis implicam 

em sua extração, como pode ser visto na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5: Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) de cada variável estudada para a 

DLLME com solvente de extração acetato de etila, para o planejamento experimental fatorial 

fracionário 2
3-1

, resolução III, com triplicata no ponto central. Em negrito estão apontados os 

valores significativos (p < 0,05). 

Analito Média p 

C1 

(pH 

amostra) 

p 

C2 (volume 

solvente 

extrator) 

p 

C3 (volume 

solvente 

dispersor) 

p C123 p 

AAS 0,05 0,06 -0,02 0,43 0,03 0,28 -0,08 0,07 0,01 0,73 

DEFT 4,84 0,21 -8,76 0,20 5,59 0,35 -6,60 0,29 -0,04 0,99 

IBU 2,36 0,07 -3,10 0,11 2,15 0,20 -1,99 0,22 -1,38 -0,51 

PCT 0,12 0,59 0,17 0,64 0,35 0,39 -0,05 0,87 0,71 0,29 

4-OF -0,01 0,69 16,39 0,00 -8,52 0,00 -8,68 0,00 16,72 0,00 

CAF 0,52 0,04 0,15 0,50 0,29 0,26 -0,06 -0,75 -0,33 0,37 

4-NF 0,00 0,85 12,29 0,00 -6,11 0,00 -6,24 0,00 12,65 0,00 

GEN 2,17 0,08 -2,49 -0,15 1,41 0,33 1,25 0,37 -1,55 0,46 

NPX 1,41 0,04 -1,77 0,08 1,45 0,12 -1,36 0,12 -1,00 0,35 

BPA 4,72 0,08 1,61 0,60 1,20 0,68 -6,51 0,12 1,72 0,70 

DCF  0,07 0,06 -0,05 0,23 0,04 0,28 -0,04 0,40 -0,08 0,23 

DEHFT 0,79 0,17 0,95 0,29 -0,41 0,60 -0,97 0,28 -0,16 0,88 

E1 0,04 0,13 -0,05 0,17 -0,03 0,31 0,01 0,65 0,015 0,72 

E2 0,16 0,09 0,08 0,48 0,02 0,83 -0,24 0,13 0,09 0,61 

EE2 0,04 0,044 -0,04 0,56 0,03 0,71 -0,10 0,2 -0,01 0,95 

 

Por outro lado, os analitos 4-octilfenol e 4-nonilfenol tiveram comportamentos 

semelhantes e como melhor ensaio o segundo com acetato de etila. Para estes analitos em 

particular, todas as variáveis foram significativas (p < 0,05).  

Mais uma vez a otimização multifatorial é necessária para possibilitar a tentativa do 

alcance de uma única condição operacional de extração capaz de gerar valores de 

recuperação satisfatórios simultaneamente para os diferentes analitos estudados. 
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5.5  Escolha do Procedimento de Extração 

Após realizar os planejamentos de triagem para as três técnicas de extração 

investigadas neste estudo, uma delas deveria ser escolhida para que se prosseguisse a sua 

otimização. Visto que a SPE foi capaz de proporcionar valores superiores de resposta em área 

de pico, principalmente devido ao elevado fator de concentração agregado, este foi o método 

elegido para a otimização. 

A Figura 5.8 explicita a diferença em valores de área de pico entre o melhor ensaio de 

cada uma das extrações realizadas. 
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Figura 5.8- Comparação entre os melhores ensaios de cada método de extração analisado para 

os microcontaminantes. 

 

Como o ensaio 3 em todos os métodos de extração analisados foi o que gerou maiores 

valores de área de pico, constatou-se que o meio ácido é o melhor para a extração da maioria 

dos microcontaminantes, assim como para as extrações SPE e para LLE o ensaio 3 foi o que 

utilizou o maior volume de amostra, o que acarreta em um maior fator de concentração, 

enquanto que na DLLME este mesmo ensaio utilizou o maior volume de solvente extrator, o 

que explica a melhor resposta. 
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5.6  Construção da Superfície de Resposta 

A fim de aprofundar o estudo da influência das variáveis da metodologia de extração 

dos microcontaminantes por SPE nas respostas dos analitos foi realizado um planejamento 

Doehlert, que é uma metodologia para construção de superfície de resposta, no qual as 

variáveis podem ser avaliadas em um número de níveis diferenciado, conforme a Tabela 4.10 

do item 4.7, de acordo com a necessidade e especificidade de cada uma, observadas no 

planejamento de triagem. 

Como a variável volume da amostra foi significativa para muitos analitos, esta foi 

avaliada com um maior número de níveis para que fosse possível um estudo mais 

aprofundado dessa variável; outra variável que teve forte influência sobre o sistema foi o pH 

da amostra; por seu valor ótimo ter oscilado entre os analitos, o pH também foi estudado em 

um número maior de níveis. 

Após realizar todos os ensaios propostos para o planejamento Doehlert (Tabela 4.11), 

uma quantidade significativa de dados foi gerada e para cada analito foi obtido um modelo 

quadrático por regressão linear múltipla.  

Tabela 5.6- Valores da ANOVA do parâmetro p para a regressão e para a falta de ajuste do 

planejamento Doehlert para SPE dos microcontaminantes em estudo. Em negrito estão 

apontados os valores significativos. (Inicio) 

Analito Valor p - regressão Valor p – falta de ajuste R² 

AAS 0,033 0,000 0,996 

DEFT 0,404 0,000 0,990 

IBU 0,404 0,000 0,990 

PCT 0,119 0,025 0,993 

4-OF 0,056 0,109 0,998 

CAF 0,055 0,028 0,991 

4-NF 0,133 0,103 0,998 

GEN 0,009 0,083 0,993 

NPX 0,014 0,143 0,992 

BPA 0,135 0,036 0,995 

DCF 0,031 0,033 0,990 

DEHFT 0,049 0,438 0,963 

E1 0,965 0,048 0,992 

E2 0,012 0,157 0,992 

EE2 0,026 0,080 0,984 
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Na Tabela 5.6 estão apresentados os valores do valor p para as regressões e para as 

faltas de ajuste, gerados pela ANOVA (Análise de Variância), para os modelos dos 

microcontaminantes estudados. Em negrito estão apontados os valores significativos. 

Visualmente pode-se fazer algumas inferências sobre a melhor condição de extração 

por meio da inspeção da Figura 5.9. Nesta figura foram verificados quantos analitos tiveram 

primeiro melhor resultado (azul), segundo melhor resultado (vermelho) e terceiro melhor 

resultado (verde), em cada um dos ensaios. Desta maneira pode-se observar que, por 

exemplo, para o ensaio 9, três analitos tiveram seu primeiro melhor resultado neste, quatro o 

segundo melhor e dois o terceiro. 
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Figura 5.9- Proporção de maiores valores de área de pico em relação ao ensaio (1 a 12 e 

ponto central – pc) realizado para SPE no planejamento Doehlert. 

 

Deduz-se por meio da Figura 5.9 que os ensaios 4 e 9 do planejamento Doehlert são 

aqueles que proporcionaram maiores valores de área para um número maior de 

microcontaminantes daqueles estudados, em relação aos demais ensaios. 

O ensaio 4 consiste dos seguintes níveis para as variáveis estudadas: pH da 

amostra 1,0; volume da amostra 400 mL e pH de lavagem 2,0; enquanto o ensaio 9 possui os 

níveis: pH da amostra 4,3, volume da amostra 700 mL e pH de lavagem 2,0. 
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Com esses dados pode-se observar que realmente a extração realizada em um meio 

ácido decorre em maior recuperação. Já o maior volume de amostra (700 mL, ensaio 9) não 

foi o melhor para a maioria dos analitos e sim o volume de 400 mL, o que pode refletir uma 

possível saturação do cartucho utilizado. Para o valor do pH de lavagem há uma igualdade 

nos resultados, que foi o pH 2,0. 

O naproxeno foi um dos microcontaminantes para o qual o modelamento quadrático 

do planejamento Doehlert se ajustou. A Tabela 5.8 traz a ANOVA aonde é possível constatar 

que a regressão foi significativa (SG) e que não ocorreu falta de ajuste desta, ao nível de 

significância de 0,05. A Figura 5.10- a) traz o gráfico dos valores previstos pelo modelo 

versus valores medidos e a Figura 5.10- b) o gráfico dos resíduos. 

Tabela 5.7- Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no estudo 

da otimização das condições operacionais SPE para determinação de naproxeno em água, no 

nível de significância de 0,05. FV = fonte de variância, SQ = soma quadrática, nGL = número 

de graus de liberdade, MQ = média quadrática, Fcalc = valor calculado e p = parâmetro 

estatístico p. 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ   Fcalc p 

Regressão 1×10
6
 9 106664   8,8235 0,0137 

Resíduos 60443 5 12089       

Falta de Ajuste 54554 3 18185   6,1758 0,1425 

Erro Puro 5889 2 2944,5       

Total 1×10
6
 14         

% variação explicada     94,077   

% máxima variação explicável     99,423   
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a) 

 

b) 

 

Figura 5.10- a) Valores estimados pelo modelo versus valores medidos e b) gráfico dos 

resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o naproxeno. 

A Figura 5.10- a) mostra os valores previstos pelo modelo Doehlert e os valores 

medidos apresentando um coeficiente de determinação (R
2
) próximo de 0,95, indicando uma 

adequação do modelo para os dados do composto naproxeno. Quanto aos resíduos (Figura 

5.10- b), os mesmos apresentaram distribuição aleatória, corroborando a adequação do 

modelo. 

Já observando a ANOVA do dietilhexilftalato (Tabela 5.9) pode-se constatar que a 

regressão quadrática do planejamento Doehlert foi significativa, indicando a adequação do 

modelo ao sistema. Porém, a regressão obtida pelos valores previstos versus valores medidos 

dos dados desse microcontaminante não foi satisfatória, apresentando um valor de R
2
 de 0,90 

(Figura 5.11- a)), além de que o gráfico dos resíduos (Figura 5.11- b)) mostra que os mesmos 

não se distribuíram de forma completamente aleatória. Os valores dos parâmetros p da 

ANOVA para a regressão e a falta de ajuste indicam que esse modelamento está no limiar 

entre a aceitação e a rejeição. 
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Tabela 5.8- Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no estudo 

da otimização das condições operacionais SPE para determinação de dietilhexilftalato em 

água, no nível de significância de 0,05. FV = fonte de variância, SQ = soma quadrática, 

nGL = número de graus de liberdade, MQ = média quadrática, Fcalc = valor calculado e 

p = parâmetro estatístico p. 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ   Fcalc p 

Regressão 4×10
5
 9 43965   4,8221 0,049 

Resíduos 45587 5 9117,4       

Falta de Ajuste 31049 3 10350   1,4238 0,4379 

Erro Puro 14538 2 7269,2       

Total 4×10
5
 14         

% variação explicada     89,669   

% máxima variação explicável     96,705   
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a) 

 

b) 

 

Figura 5.11- a) Valores estimados pelo modelo versus valores medidos e b) gráficos dos 

resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o dietilhexilftalato. 

 

Por outro lado, a ANOVA mostrou que para o ibuprofeno não foi possível proceder o 

modelamento dos dados obtidos pela matriz Doehlert, pois a falta de ajuste do modelo foi 

significativa e a regressão não (Tabela 5.10), ou seja, exatamente o oposto que se espera 

quando se pretende obter um modelo de regressão. Além disso, o gráfico de resíduos não 

possui distribuição satisfatoriamente aleatória (Figura 5.12- a)), assim como o gráfico dos 

valores previstos versus valores medidos apresentou R
2
 não satisfatório (0,89) (Figura 5.12- 

b)). 
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Tabela 5.9- Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no estudo 

da otimização das condições operacionais SPE para determinação de ibuprofeno em água, no 

nível de significância de 0,05. FV = fonte de variância, SQ = soma quadrática, nGL = número 

de graus de liberdade, MQ = média quadrática, Fcalc = valor calculado e p = parâmetro 

estatístico p. 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ   Fcalc. p 

Regressão 8621 9 957,94   1,3037 0,4039 

Resíduos 3674 5 734,78       

Falta de Ajuste 3673 3 1224,4   3673,3 0,0003 

Erro Puro 0,667 2 0,3333       

Total 12295 14         

% variação explicada     70,119   

% máxima variação explicável     99,995   

 

a) 

 

b) 

 

Figura 5.12- a) Valores estimados pelo modelo versus valores medidos e b) gráficos dos 

resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o ibuprofeno. 
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Como pode ser visto o planejamento Doehlert não foi capaz de modelar o processo de 

SPE para todos os compostos em estudo simultaneamente, como já era esperado, por se tratar 

de uma determinação concomitante de um grupo de substâncias com propriedades físico-

químicas distintas. 

Visando estabelecer um modelamento para o procedimento de extração simultânea e a 

indicação de uma condição de extração ótima para todos os analitos concomitantemente 

foram utilizadas outras ferramentas quimiométricas, descritas a seguir. 

5.7  Abordagem Neuro-Genética 

As redes neurais foram estabelecidas por meio dos treinamentos e a que apresentou 

menores valores de RMSE (soma do erro quadrático médio) possui arquitetura com 18 

neurônios na camada intermediária e, dentro das cinco replicatas de cada arquitetura, a que 

exibiu melhores resultados foi a primeira. Porém, mesmo realizado treinamentos com um 

número crescente de neurônios na camada intermediária foram obtidos valores de erro acima 

de 5 % (valor aceitável). 

Mesmo tendo-se altos valores de erro para alguns analitos, testou-se o algoritmo 

genético, que apontou os níveis das variáveis expostas na Tabela 5.11, que resultariam em 

condições para a SPE que levariam a uma recuperação maximizada para todos os analitos 

simultaneamente. 

Tabela 5.10- Níveis das variáveis indicados pelo algoritmo genético para a SPE dos 

microcontaminantes. 

Variáveis 
Níveis indicados pelo algoritmo genético 

Codificado Decodificado 

pH da amostra 1 14 

Volume da amostra (mL) -0,866 100 

pH da lavagem -0,817 1 

 

Avaliando-se os resultados na Tabela 5.11, deduziu-se que não houve o modelamento 

e o apontamento das melhores condições por meio da abordagem neuro-genética, pois os 

valores que foram indicados como requisitos para uma extração mais eficiente não condizem 

com os dados obtidos dos ensaios já realizados. O pH da amostra que resultou em uma 

melhor condição de extração foi o pH 2, o que é muito distante do pH 14 sugestionado pela 



 

110 

 

abordagem neuro-genética. Em relação ao volume da amostra é ainda mais crítico, pois como 

descrito nos itens acima, esta variável é significativa para muitos dos analitos e seu valor 

ótimo girou em torno do máximo analisado e não do mínimo, como apontado pela abordagem 

neuro-genética. Ainda, um parâmetro de convergência do algoritmo genético, usado para 

avaliar esta, indicou a não eficiência no processamento. 

Assim, os níveis das variáveis utilizadas na SPE foram selecionados de acordo com os 

dados obtidos do planejamento Doehlert, sendo eles: volume de amostra 500 mL, pH da 

amostra 2,0 e água de lavagem com pH 2,0. Procurou-se uma condição experimental que 

resultasse nos maiores valores de área cromatográfica para a maioria dos analitos, e que 

também não comprometesse as extrações das outras espécies químicas cujos máximos de 

extração foram indicados em outras regiões do domínio experimental. 

Portanto, a extração em fase sólida otimizada para os 15 microcontaminantes em 

estudo segue tal qual exposto na Figura 5.13. 

 

Figura 5.13- Esquema da metodologia de extração em fase sólida e de derivatização 

otimizados. 

 

5.8  Validação da Metodologia de Determinação de Microcontaminantes 

Para estabelecer a confiabilidade da metodologia desenvolvida para determinação de 

microcontaminantes em amostras de água foi realizada a validação da mesma, e os 

parâmetros de validação estão apresentados nos itens a seguir. 
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5.4.1  Seletividade 

Como neste trabalho utiliza-se a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas, a seletividade do método foi atribuída aos tempos de retenção e à relação entre os 

íons monitorados, de acordo com a Tabela 5.7. 

Nas Figuras 5.14, 5.15 e 5.16 é possível observar a identificação realizada para os 

microcontaminantes 4-octilfenol, ibuprofeno e estrona, respectivamente. 

 

(A) 

 

(B) 

 

 

Figura 5.14- (A) Cromatograma dos íons monitorados (modo SIM) para o 4-octilfenol-TMS e 

(B) seu espectro de massas obtido no modo SCAN. 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 5.15- (A) Cromatograma dos íons monitorados (modo SIM) para o ibuprofeno-TMS e 

(B) seu espectro de massas obtido no modo SCAN. 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 5.16- (A) Cromatograma dos íons monitorados (modo SIM) para a estrona-TMS e (B) 

seu espectro de massas obtido no modo SCAN.  

 

5.4.2  Curva Analítica e Linearidade 

A linearidade foi avaliada pelas curvas analíticas em BSTFA : 1% TMCS e piridina 

(meio reacional da derivatização) em faixas específicas para cada analito (Tabela 5.9), 

utilizando no mínimo seis níveis de concentração. Foi adicionado a cada amostra o padrão 

interno 4-nonilfenol deuterado na concentração de 50 ppb. Após a análise cromatográfica, as 

curvas analíticas foram construídas relacionando a razão das áreas dos picos dos analitos com 

o PI (área do analito / área PI), com a concentração dos microcontaminantes (ppb). 
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Foram obtidas regressões lineares ou quadráticas dependendo do analito. Os 

coeficientes de (R²) apresentaram-se com valores maiores ou iguais a 0,96 para todos os 

compostos. As curvas analíticas estão apresentadas no Anexo A e as equações das regressões 

juntamente com os respectivos coeficientes de determinação encontram-se na Tabela 5.12. 

Tabela 5.11- Faixas de concentração (ppb), R² e equação da curva para os analitos em estudo. 

Analito Faixa de concentração (ppb) R² Equação da curva 

AAS 0,5 a 200 0,99 y = -4,7081x
2
 + 71,523x – 2,7051 

DEFT 10 a 200 0,99 y = 80,978x + 8,3205 

IBU 2,5 a 200 0,99 y = 182x + 3,8936 

PCT 2,5 a 200 0,99 y = 93,922x + 3,8225 

4-OF 2,5 a 200 0,99 y = -2,3285x
2
 + 50,96x – 1,5096 

CAF 5 a 200 0,99 y = -96,613x
2
 + 368,8x – 5,4782 

4-NF 2,5 a 200 0,99 y = -3,5207x
2
 + 62,146x – 0,6525 

GEN 5 a 200 0,99 y = -120,07x
2
 + 348,42x – 7,5219 

NPX 10 a 200 0,99 y = 228,02x + 9,1469 

BPA 25 a 175 0,99 y = 33,88x + 17,962 

DCF 10 a 200 0,99 y = 731,35x – 6,7123 

DEHFT 75 a 200 0,96 y = 114,95x + 78,358 

E1 10 a 175 0,99 y = -5,5937x
2
 + 171,27x + 14,548 

E2 10 a 200 0,99 y = 311,66x – 2,048 

EE2 10 a 150 0,98 y = 910,37x
2
 + 663,45x – 16,259 

 

Para o microcontaminante DEHFT a faixa de concentração da curva analítica inicia 

em 75 ppb, que é uma concentração elevada em relação aos demais compostos em estudo. 

Isto se deve principalmente ao fato de que mesmo o trabalho tendo sido feito com todo o 

cuidado necessário para se evitar contaminação, a amostra branco continha uma quantidade 

prévia deste analito. Portanto, só é possível realizar uma quantificação deste em níveis mais 

elevados. Mas este fato não comprometerá a determinação de DEHFT, pois, por se tratar de 

um plastificante, é esperado encontrar concentrações elevadas nas amostras naturais. 
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5.4.3  Limite de Detecção do Método e Limite de Quantificação do Método 

Durante a realização da etapa de validação foram analisadas diversas soluções padrão 

(previamente derivatizadas) numa faixa ampla de concentração, de 0,1 a 200 ppb, ou seja, até 

o limite de detecção do equipamento. Desta maneira, pôde-se definir o MLOD por estas 

análises, pois foi possível verificar a menor concentração em que se diferenciou o pico do 

analito do pico do branco. 

Também, pôde-se realizar o cálculo do MLOQ, visto que a menor concentração 

passível de ser quantificada é o menor ponto em concentração da curva analítica, quando 

testadas concentrações reduzidas. 

Desta maneira, na Tabela 5.13 estão definidos os valores de MLOD e MLOQ para os 

microcontaminantes em estudo. 

Tabela 5.12- Valores dos limites de detecção e de quantificação determinados para os 

microcontaminantes estudados. 

Analito MLOD (ppb) MLOQ (ppb) 

AAS 0,2 0,5 

DEFT 5,0 10,0 

IBU 1,0 2,5 

PCT 1,0 2,5 

4-OF 0,5 2,5 

CAF 2,5 5,0 

4-NF 0,5 2,5 

GEN 2,5 5,0 

NPX 0,5 10,0 

BPA 0,5 25,0 

DCF 5,0 10,0 

DEHFT 0,3 75,0 

E1 2,5 10,0 

E2 5,0 10,0 

EE2 5,0 10,0 

 

Vale ressaltar que estes valores de MLOD e MLOQ são para a metodologia por     

GC-MS, porém, devido ao fator de concentração da SPE ser de 1.000 vezes, estes valores de 
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MLOD e MLOQ nas amostras são 1.000 vezes menores, alcançando concentrações em 

ppt (ng/L). 

Os valores obtidos para MLOD e MLOQ são satisfatórios, pois na literatura 

encontram-se valores semelhantes, como os citados por Zorita e seus colaboradores (2008), 

que reportaram para os hormônios E1, E2 e EE2 analisados por CG-MS os valores de MLOD 

de 3,0; 1,6 e 9,0; respectivamente; assim como valores de MLOQ de 12; 5,5 e 30; 

respectivamente. Beck e seus colaboradores (2005) reproduziram valores significativamente 

menores para a análise de hormônios, bisfenol A e nonilfenol, alcançando valores de MLOD 

de: 0,02 (E1), 0,30 (E2), 0,45 (EE2), 0,04 (BPA) e 0,12 (4-nNF). Porém, para alcançar tais 

valores, os autores realizaram as análises por LC-ESI-MS e utilizam a SPE tendo como 

volume de amostra de água do mar de 19 à 104 L, volume praticamente impraticável em uma 

rotina de laboratório. Além do mais, foram necessários 4 g de fase estacionária enquanto este 

trabalho utiliza 0,5 g. 

5.4.4  Precisão 

A precisão do método foi avaliada por meio da repetibilidade analisando o coeficiente 

de variação (C.V.). Deste modo foram avaliadas soluções padrão (após derivatização) em três 

concentrações distribuídas de acordo com a faixa estudada para cada analito. Foram injetados 

cinco soluções padrão de cada concentração e os valores de C.V. estão apresentados na 

Tabela 5.13. 

Tabela 5.13- Valores de coeficientes de variação obtidos após análise em quintuplicata e em 

três níveis de concentração para os microcontaminantes em estudo. (continua) 

Analito Concentrações (ppb) Média (área analito/área PI) C.V. (%) 

AAS 

0,5 0,0146 7,77 

75 1,1788 3,19 

200 3,612 4,31 

DEFT 

10 0,097 16,87 

100 0,979 7,26 

200 2,458 0,06 

IBU 

2,5 0,139 6,65 

75 0,363 3,13 

200 1,059 6,01 

PCT 

2,5 0,022 14,15 

75 0,662 1,31 

200 2,21 1,90 
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Tabela 5.13- Valores de coeficientes de variação obtidos após análise em quintuplicata e em 

três níveis de concentração para os microcontaminantes em estudo. (conclusão)  

Analito 
Concentrações 

(ppb) 

Média (área analito 

/ área PI) 
C.V. (%) 

4-OF 

2,5 0,053 4,88 

75 1,559 0,49 

200 5,05 1,97 

CAF 

5,0 0,012 3,68 

75 0,240 4,18 

200 0,689 3,17 

4-NF 

2,5 0,470 5,96 

75 1,285 1,39 

200 4,094 1,54 

GEN 

5,0 0,029 4,59 

75 0,277 4,45 

200 0,823 1,20 

NPX 

10 0,025 6,13 

75 0,278 3,36 

200 0,822 4,29 

BPA 

25 0,189 10,75 

75 1,829 3,76 

175 4,536 4,47 

DCF 

10 0,015 14,34 

75 0,120 2,59 

200 0,270 4,45 

DEHFT 

75 0,023 23,30 

125 0,405 15,97 

200 0,899 4,13 

E1 

10 0,013 12,58 

75 0,407 2,61 

175 1,003 4,45 

E2 

10 0,029 4,63 

75 0,247 0,44 

200 0,647 3,39 

EE2 

10 0,030 7,80 

50 0.096 0.94 

150 0,205 6,38 

 

Pode-se constatar que o método é preciso para a maioria dos microcontaminantes 

estudados, pois foram calculados valores de C.V. menores que 20 % (RIBANI et al., 2004), 

exceto para o DEHFT que apresentou o valor de 23,3 %. Esta imprecisão para este analito 
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retorna a discussão de que se faz necessário um estudo minucioso das possíveis fontes de 

contaminação do sistema de análise para que seja possível a determinação mais exata deste 

composto. 

5.4.5  Exatidão ou Ensaio de Recuperação 

Com a finalidade de estabelecer a exatidão do método realizou-se o ensaio de 

recuperação, o qual foi feito em dois e três níveis de fortificação em triplicata em amostras de 

água coletadas na lagoa do Parque do Itacolomi, Ouro Preto, Minas Gerais. Para se obter os 

valores de recuperação (Tabela 5.14) utilizou-se as curvas analíticas previamente 

estabelecidas. 

Tabela 5.14- Índice de recuperação para SPE dos microcontaminantes estudados. (continua) 

Analito Concentração (ppb) Recuperação (%) C.V. (%) 
Valor médio da 

recuperação
**

 (%) 

AAS 

0,200 13 26
*
 

35 0,125 33 5 

0,050 37 10 

IBU 

0,200 66 8 

79 0,050 107 2 

0,010 65 11 

PCT 

0,200 114 38
*
 

28 0,125 31 11 

0,050 25 19 

4-OF 

0,125 70 12 

65 0,050 63 11 

0,100 62 11 

CAF 

0,200 160 3 

165 0,125 170 7 

0,050 167 7 

4-NF 

0,125 60 25
*
 

57 0,050 55 3 

0,010 58 9 

GEN 

0,200 70 10 

91 

0,125 115 11 

0,050 87 12 

0,125 99 14 

0,050 115 21 

NPX 

0,200 98 22
*
 

107 0,125 99 14 

0,050 115 21 
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Tabela 5.14- Índice de recuperação para SPE dos microcontaminantes estudados. (conclusão) 

Analito Concentração (ppb) Recuperação (%) C.V. (%) 
Valor médio da 

recuperação
**

 (%) 

BPA 
0,200 23 40

*
 

39 
0,125 39 9 

DCF 

0,125 122 4 

148 0,050 151 31
*
 

0,010 174 9 

E1 

0,200 185 1 

142 0,050 84 8 

0,010 157 4 

E2 
0,125 130 14 

131 
0,050 132 7 

EE2 
0,125 150 14 

139 
0,050 128 15 

*
 Valor superior ao aceitável. 

 

Como pode ser observado na Tabela 5.14, para a maioria dos analitos o valor de 

recuperação é satisfatório, levando em consideração o fato de ser uma análise simultânea de 

diferentes compostos. Nota-se que existem alguns valores de C.V. que ultrapassam o valor 

ideal (20 %) descrito pelos guias de validação, mas deve-se observar que estes valores 

representam as maiores concentrações o que indica uma possível saturação dos sítios do 

cartucho. Além disso, deve-se levar em conta também o fato de que a amostra de água 

utilizada para o ensaio de recuperação não se encontrava isenta dos microcontaminantes, 

além de conter outros interferentes, o que certamente colaborou com a saturação do cartucho. 

As recuperações obtidas neste trabalho se aproximam das de outros trabalhos 

encontrados na literatura, como por Arditsoglou e Voutsa (2008) utilizando SPE HLB com 

1,0 L de amostra e análise por GC-MS, que alcançaram 54 a 118 % para alquilfenois e 41 a 

105 % para hormônios. Já Benijts e colaboradores (2004) relataram recuperações entre 91 a 

106 % para BPA, 96 a 99 % para E2, 89 a 96 % para EE2, 97 a 100 % para E1, 81 a 89 % 

para 4-OF e 80 a 87 % para nNF, quando realizaram SPE de 0,5 L de amostra utilizando 

cartucho HLB e análise por LC-ESI-MS. Vallejo e co-autores (2010) analisando hormônios 

por GC-MS e realizando a pré-concentração com SPE HLB alcançaram os valores de 

recuperação de 129 % para E1, 105 % para E2 e 102 % para EE2. 

Pode-se observar que o método proposto neste trabalho apresentou valores superiores 

de recuperação para os hormônios, valores estes próximos aos reportados pela EPA no 



 

120 

 

método 1698 que são de 134 % (E1), 139 % (E2) e 111 % (EE2; porém a metodologia EPA 

1698 utiliza LLE de 1,0 L de amostra consumindo 100 mL de dicloromentano. 

Quanto à recuperação dos demais analitos as mesmas são satisfatórias, pois a maioria 

dos valores de recuperação se encontra acima de 50 %, exceto para o paracetamol (28 %), 

bisfenol A (39 %) e ácido acetil salicílico (35 %); mas estes valores podem ser considerados 

satisfatórios principalmente quando é levado em consideração o fato de que se trata de uma 

extração simultânea de compostos de classes e com características físico-químicas distintas. 

Por estes motivos, o método é considerado exato, salvo as restrições comentadas. 

5.4.6  Efeito Matriz 

Muito se discute sobre o efeito provocado pela matriz nas análises de traço. Na 

cromatografia gasosa sabe-se que os componentes da matriz interagem com os sítios ativos 

do insert provocando um aumento do sinal em relação a uma solução preparada em solvente 

puro (ERNEY et al., 1993; MASTOVSHÁ et al., 2005; PINHO et al., 2009). 

Deste modo, faz-se necessário utilizar artifícios que reduzam ou possibilitem calcular 

um valor para este efeito matriz para que este possa ser descontado nas análises das amostras. 

Um dos artifícios para reduzir o número de grupamentos encontrados nos inserts e nas 

colunas que se ligam aos componentes da matriz e ocasionam o efeito aumentativo é a 

utilização de um reagente derivatizante que silanize tais grupos. Devido ao fato de que a 

solução injetada no cromatógrafo é o meio reacional da etapa de derivatização, uma 

quantidade constante de BSTFA : 1 % TMCS entra em contato estes sítios, o que auxilia na 

redução do efeito matriz. 

Um recurso utilizado para tentar se calcular este efeito foi a realização de um spike, ou 

seja, a amostra foi reanalisada com a adição de uma concentração conhecida de padrão. Desta 

maneira é possível obter um valor para este efeito da matriz sobre a análise das amostras, 

como demostrado na Equação 5.1, neste caso. A concentração do spike utilizada neste 

trabalho foi de 30 ppb, e encontrou-se efeitos tanto aumentativos quanto diminutivos da 

matriz. 

      
(                   )

              
 (Equação 5.1) 
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Na Equação 5.1 tem-se que E.M. é o valor do efeito matriz, e se este for maior que 1 o 

efeito foi aumentativo, se for menor que 1 ocorreu um efeito de supressão do sinal; Aspike é a 

área obtida da reanálise, na qual foram adicionados à 70 µL do extrato 30 µL da solução 

padrão de 30 ppb; Aamostra  é a área obtida da análise da amostra; e Apadrão 30 ppb é a área 

proveniente da injeção de 1 µL de uma solução padrão de 30 ppb. 

Desta maneira, é possível apontar o quanto a matriz é capaz de afetar a análise dos 

compostos de interesse, pois sabe-se o valor inicial (Aamostra) e após a adição de uma 

concentração conhecida (como já mencionado, neste estudo, 30 ppb). 

Neste trabalho encontrou-se efeitos de matriz tanto aumentativos quanto de supressão 

do sinal; alguns desses efeitos estão demonstrados na Tabela 5.16. 

Tabela 5.15- Valores de efeito matriz para os analitos AAS, IBU, CAF e E2 em três 

diferentes amostras. 

Analito Amostra Valor do efeito matriz Supressão ou aumento do sinal 

AAS 

RD091 0,60 Supressão de 40 % 

RD059 0,06 Supressão de 94 % 

RD081 0,74 Supressão de 26 % 

IBU 

RD091 0,87 Supressão de 13 % 

RD059 0,91 Supressão de 9 % 

RD081 1,03 Aumento de 3 % 

CAF 

RD091 1,82 Aumento de 82 % 

RD059 0,14 Supressão de 86 % 

RD081 1,22 Aumento de 22 % 

E2 

RD091 < LQ ----- 

RD059 0,61 Supressão de 49 % 

RD081 0,92 Supressão de 8% 

 

A seguir são apresentadas descrições das amostras apresentadas na Tabela 5.16: 

 RD091: Ponto com características de nascente, pois está próximo desta. A nascente do 

rio Caratinga já foi protegida por ação do Instituto Estadual de Floresta (IEF). Mata 

ciliar preservada. Plantação de café ao redor e em toda região de Santa Bárbara do 

Leste. Recebe esgoto de Santa Bárbara do Leste (7.700 habitantes, 2010). 

 RD081: Mata preservada apesar da presença de povoado. Lixo e esgoto de povoado 

são descartados no rio. Local utilizado para pesca e natação. Região com bastante 

silvicultura. 
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 RD059: Estação operada pela ANEEL. A montante, aproximadamente a 500 m, 

indústria de laticínios. Ausência de mata ciliar. 

Considerando que a amostra RD081 é a menos contaminada dentre as três, pode-se 

observar que o fato de possuir menos interferentes faz com que a amostra apresente os 

menores valores de efeito matriz para os quatro analitos dispostos na Tabela 5.16. Já a 

amostra RD059, exceto para o IBU, apresentou os maiores valores de efeito matriz, por se 

tratar de uma área sem mata ciliar e, ainda, por possuir um laticínio a montante, grande parte 

das substâncias descartadas inadequadamente no solo podem ser carreadas até o corpo d’água 

por ação da chuva. Com isso aumenta-se a concentração de interferentes que, por 

conseguinte, provocaram o efeito matriz mais pronunciado. Por outro lado, a amostra RD081, 

mesmo recebendo esgoto de um pequeno povoado, por possuir mata ciliar preservada, tem a 

contribuição da retenção do carreamento de substâncias para o leito do rio, o que reduz a 

carga de substâncias capazes de contribuir com o efeito matriz. 
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6. AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA DAS AMOSTRAS NATURAIS 

As amostras coletadas em diferentes pontos da Bacia do Rio Doce foram submetidas 

ao processo de extração em fase sólida, seguida da derivatização e análise por GC-MS, com o 

método desenvolvido neste trabalho. Os sinais obtidos em área de pico fora tratados em 

relação ao PI (área analito / área PI), quanto ao efeito matriz e à recuperação. Na Tabela 6.1 

estão dispostos os valores de concentração de cada microcontaminante analisado em cada 

amostra.
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Tabela 6.1: Concentrações em ppt encontradas nas amostras naturais analisadas pelo método desenvolvido neste trabalho. (n.d.: não detectado) 

Código 

das 

Amostras 

Analitos/ Concentração (ppt) 

AAS IBU PCT 4-OF CAF 4-NF GEN NPX BPA DCF E1 E2 

RD091 240,42 10,51 130,36 6,13 45,20 1,98 n.d. 11,85 n.d. 10,10 n.d. n.d. 

RD094 11208,25 n.d. n.d. 1,47 301,57 n.d. n.d. n.d. 52,49 n.d. 16,37 6,94 

RD097 179,31 13,79 n.d. n.d. 101,82 15,32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

RD099 n.d. 6,33 n.d. 1,68 34,63 1,71 10,11 18,63 n.d. n.d. n.d. n.d. 

RD084 636,70 13,75 n.d. 1,37 264,34 12,10 18,75 17,90 n.d. n.d. n.d. n.d. 

RD087 50,48 n.d. n.d. 8,80 80,76 9,19 n.d. 44,37 549,37 n.d. 18,91 n.d. 

RD088 1088,29 7,48 n.d. 3,75 186,80 3,06 n.d. n.d. 43,53 n.d. n.d. n.d. 

RD089 5907,56 13,40 n.d. 10,11 344,34 12,95 9,49 n.d. 704,08 0,14 18,10 n.d. 

RD090 194558,02 n.d. n.d. n.d. 128,30 2,50 2,60 n.d. n.d. n.d. 15,85 n.d. 

RD065 147,03 9,86 9,96 n.d. 153,84 1,47 10,36 n.d. n.d. n.d. 14,66 1,35 

RD067 6350,89 9,74 n.d. n.d. 342,98 13,37 n.d. n.d. n.d. n.d. 14,59 n.d. 

RD077 66,62 6,25 n.d. n.d. 128,88 6,25 n.d. 10,84 521,86 n.d. n.d. n.d. 

RD079 120,47 n.d. 63,99 2,15 293,49 1,30 n.d. n.d. 99,30 n.d. 17,75 3,68 

RD081 60,82 4,23 n.d. 3,74 63,59 1,41 n.d. 9,52 n.d. n.d. n.d. 1,33 

RD053 n.d. n.d. 9,25 n.d. 117,85 5,74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

RD056 916,02 70,92 1222,58 5,99 3010,32 n.d. 216,40 35,25 n.d. 15,13 15,87 5,69 

RD057 n.d. n.d. n.d. n.d. 148,32 22,56 14,82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

RD058 267,03 23,86 108,60 2,72 138,97 27,97 13,30 10,51 n.d. n.d. n.d. n.d. 

RD059 59771,65 8,71 n.d. n.d. 5318,63 25,86 182,06 40,43 26,95 n.d. n.d. 35,38 

RD030 240,56 30,86 118,40 0,19 n.d. 0,49 25,45 12,75 56,25 n.d. 17,44 n.d. 

RD033 235,04 8,46 15,34 2,05 103,90 7,76 93,00 n.d. 235,67 n.d. 19,11 13,52 

RD039 1333,28 9,76 n.d. 9,17 182,13 6,01 n.d. n.d. 136,54 n.d. n.d. 2,34 

RD049 259,10 n.d. 4,01 3,34 236,73 3,36 3,70 25,42 188,04 n.d. 19,08 n.d. 

RD009 243,48 21,04 160,88 0,41 n.d. 2,64 5,62 29,70 n.d. n.d. 57,40 101,24 
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Os resultados obtidos foram avaliados pela análise das componentes principais (PCA) 

(Figura 6.1) e. por meio dessa análise (dados autoescalados) verificou-se que nove 

componentes principais (PC) foram necessárias para explicar 98 % da variabilidade dos 

dados. Percebe-se que a maioria das amostras possuem o mesmo comportamento em relação 

aos compostos encontrados e suas concentrações. Daquelas que diferem do padrão da 

maioria, destaca-se a amostra RD056 que foi coletada no rio Caratinga a jusante da cidade de 

Caratinga. Próximo ao ponto de coleta existe um bar e as margens estão bem degradadas, 

além de que a BR-116 margeia o rio. Nesta amostra foram encontradas as maiores 

concentrações do anti-inflamatório diclofenaco (15,3 ng/L), do analgésico e antipirético 

paracetamol (1.222,6 ng/L) e do analgésico ibuprofeno (70,9 ng/L), todos fármacos de venda 

livre. Além desses fármacos de destaque, encontrou-se grande quantidade de cafeína 

(3.010,3 ng/L), substância considerada marcador de contaminação humana. Também foi 

possível quantificar os hormônios estradiol (5,7 ng/L) e estrona (15,9 ng/L). Todas essas 

inferências foram baseadas na inspeção da Figura 6.2, que traz a distribuição dos analitos 

avaliados, em função da PC1 e PC2. 

 

Figura 6.1- Gráfico de escores da PC1 versus PC2 da análise por SPE-GC-MS com 

derivatização de 15 microcontaminantes orgânicos em amostras de água da bacia do Rio 

Doce. 
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Figura 6.2- Gráfico de escores da PC1 versus PC2 da análise por SPE-GC-MS com 

derivatização de 15 microcontaminantes orgânicos em amostras de água da bacia do Rio 

Doce. 

 

Outra amostra que se distinguiu é a RD059; esta possui a segunda maior concentração 

de estradiol (35,4 ng/L) encontrada dentre as amostras analisadas. Próximo a este ponto de 

coleta (a montante) há uma estação de operação da ANEEL e uma indústria de laticínios, o 

que pode justificar a elevada concentração desse hormônio, pois se trata de um hormônio 

natural que é produzido pelas fêmeas de mamíferos, como as vacas, e é excretado no leite 

materno. 

É notável que um grande número de amostras se agruparam (Figura 6.1) e com o 

auxílio da Figura 6.2, como já mencionado, é possível definir um perfil de contaminação, mas 

a dificuldade para uma relação direta entre os agrupamentos das amostras e a distribuição dos 

analitos é crítica. Essa dificuldade em separar grupos distintos de forma mais clara ocorreu 
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porque a maioria das amostras encontram-se contaminadas com mais de um 

microcontaminante. 

Outra técnica útil para a análise exploratória é a rede neural de Kohonen. 

Comparando-a com a PCA ela tem a grande vantagem de projetar todos os dados em um 

espaço bidimensional, sem perda da informação original. No caso da PCA, os dados são 

projetados em espaços multidimensionais (neste caso, 9 PC) dificultando a visualização e 

interpretação das distribuições espaciais. 

A arquitetura da rede foi otimizada de modo a permitir uma distribuição adequada das 

amostras. Dentre as várias arquiteturas testadas, a arquitetura com 36 neurônios (6×6 

neurônios) garantiu uma melhor distribuição das amostras e consequente interpretação da 

mesma. 

Por meio do gráfico da Figura 6.3 percebe-se que há a formação de três grupos 

distintos, identificados pelas cores: rosa, azul e amarelo; porém, mesmo dentro desses grupos 

temos o agrupamento de algumas amostras (indicados pelas elipses pretas). Estes grupos 

menores se formam devido à características peculiares entre os resultados dessas amostras. 

Tais características estão descritas a seguir. 

A Figura 6.3 mostra os agrupamentos formados entre as amostras estudadas pela rede 

de Kohonen. Por meio dela é possível perceber que as amostras RD094, RD088, RD079 e 

RD081 ficaram alocadas no mesmo neurônio (rosa, superior, equerdo), sendo estas as que 

apresentaram as menores concentrações dos microcontaminantes. Assim como as amostras 

RD065 e RD053, que foram agrupadas juntamente com as anteriores e as amostras RD099 e 

RD084. Todas essas amostras foram descritas como locais mais preservados e sem a presença 

de atividade humana intensa. 

As amostras RD009 e RD059 ficaram em neurônios próximos (azul, inferior, direito), 

pois são as que possuem maiores níveis de contaminação pelos hormônios E1 e E2, além do 

NPX, 4-NF e CAF. Estes pontos de coleta apresentam suas margens desmatadas e presença 

de atividade antropogênica. 
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Figura 6.3- Perfil geral de distribuição das amostras analisadas pelo método desenvolvido e, 

após tratamento com a rede neural de Kohonen. 

 

Já as amostras agrupadas diagonalmente, RD097, RD057, RD058, RD033 e RD030, 

possuem características semelhantes quanto ao perfil de contaminação por 4-NF. A 

similaridade entre estes pontos de coleta está também no fato de possuírem extração de areia, 

turbidez elevada ou contenção no leito do rio, fatores que fazem com que haja a ressuspensão 

de sedimentos, o que pode justificar os valores mais elevados de 4-NF, pois este 

microcontaminante possui valor de Koc (coeficiente de adsorção normalizado em função do 

conteúdo orgânico) elevado (52185,72 (pH 7,4)), o que indica que grande porcentagem dessa 

substância fica adsorvida no sedimento e, com a manipulação do mesmo, parte é dissolvida 

na água. 

As amostras RD087, RD089 e RD049 apresentam contaminação pronunciada de BPA 

e 4-NF. Estes pontos de coleta também possuem margens desmatadas e presença de atividade 

humana, porém em menor intensidade que no grupo citado no parágrafo anterior. 

Por fim, as amostras RD91 e RD056 possuem em comum o fato de apresentarem 

níveis consideráveis, principalmente a RD056, dos seguintes fármacos: IBU, PCT, GEN e 

DCF. Seus pontos de coleta recebem esgoto de um bar e da cidade de Santa Bárbara do Leste 

e, como esses fármacos são de venda livre, é plausível concentrações elevadas nessa região. 
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Assim como para a PCA, por meio do gráfico dos pesos, aqui as inferências dos 

parágrafos anteriores acerca das interpretações da rede de Kohonen da Figura 6.3 foram 

possíveis por inspeção da Figura 6.4, que traz os mapas de distribuição individual das 

variáveis (microcontaminantes) estudadas neste trabalho. 

 

 

Figura 6.4- Mapas de distribuição individual das variáveis (microcontaminantes) utilizadas 

no tratamento pela rede neural de Kohonen. 

 

A análise das amostras pela rede neural de Kohonen é visivelmente mais simplificada, 

principalmente devido ao fato de que o espaço amostral final é bidimensional. 
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7. CONCLUSÕES 

Os microcontaminantes emergentes constituem uma classe de substâncias que 

atualmente tem sido foco de muitas preocupações dos órgãos internacionais de proteção ao 

meio ambiente (e.g.: EPA) e à saúde humana (e.g.: WHO). Estes compostos mesmo em 

pequenas concentrações no ambiente são capazes de provocar efeitos adversos tanto no 

homem quanto na vida animal e, a preocupação aumenta cada vez mais, pois as rotas de 

contaminação são diversas e as tecnologias utilizadas comumente para o tratamento de água e 

esgoto não são eficazes para eliminá-los em quantidades adequadas. Considerando que estes 

compostos apresentam características físico-químicas distintas, estão presentes em 

concentrações reduzidas e em amostras complexas, como as ambientais, diversas 

metodologias de determinação simultânea vêm sendo desenvolvidas para este fim. 

Neste trabalho estudou-se três técnicas de extração por meio de abordagens de 

otimização multivariada, utilizando-se planejamentos (fatorial fracionário e Doehlert) que 

possibilitassem um estudo mais aprofundado encontrar condições que permitissem obter 

respostas maximizadas para a extração simultânea de 15 microcontamiantes, dentre eles 

alguns perturbadores endócrinos (E1, E2, EE2, BPA, 4-NF, 4-OF, DEFT e DEHFT) e 

fármacos (IBU, NPX, GEN, AAS, PCT, DCF e CAF). Deste modo, a SPE foi selecionada 

como a mais adequada por promover uma concentração mais efetiva o que viabiliza alcançar 

limites de detecção e quantificação para o método na faixa de concentração de ng/L; o 

método final é realizado em cartucho Strata-X , com ajuste do pH da amostra para 2,0, 

aumentando a disponibilidade dos analitos para a ligação com a fase estacionária, e eluição 

com três porções de 3 mL de acetato de etila. Em seguida este extrato é seco com fluxo de N2 

e previamente à análise, é realizada a ressuspensão com 500 µL de metanol (com agitação 

por vórtex), deste volume são transferidos 100 µL para um vial com insert e novamente seco. 

Após a extração os analitos precisam ser separados e detectados e, para tanto, a 

determinação dos microcontaminantes foi otimizada utilizando a técnica de GC-MS, sendo 

necessário antes otimizar a reação de derivatização para que aqueles analitos pouco voláteis 

reduzissem sua polaridade tornando-se assim viáveis para análise por cromatografia gasosa. 

Esta reação foi otimizada utilizando BSTFA : 1 % TMCS como derivatizante e piridina para 

a ressuspensão dos compostos, tempo de reação 30 min e temperatura 80 °C a fim de se 

obter, preferencialmente, um único produto de reação para aqueles analitos que possuem mais 

de um sítio de derivatização, neste caso, hidrogênios ativos. 
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O método desenvolvido se mostrou eficaz, apresentando valores de recuperação para a 

SPE de 23 a 175 %, valores de C.V. abaixo de 20 %, e MLOD e MLOQ de 0,2 a 5,0 e 0,5 a 

75 ng/L, respectivamente. 

Após o desenvolvimento do método finalizado este foi aplicado à amostras naturais 

coletadas em pontos diferentes ao longo da Bacia do Rio Doce. Muitos dos analitos foram 

encontrados nas amostras analisadas em concentrações distintas e, visando avaliar o perfil de 

contaminação, foram utilizadas a análise exploratória por PCA e Kohonen. Deste modo, foi 

possível perceber que as concentrações dos hormônios, 4-NF, CAF e NPX foram capazes de 

diferenciar as amostras RD009 e RD059, assim como as demais amostras. 

Por fim, o método desenvolvido se mostrou capaz de realizar a análise de 12 

microcontamiantes, dentre eles os perturbadores endócrinos: estrona, estradiol, etinilestradiol, 

bisfenol-A, 4-nonilfenol, 4-octilfenol, e os fármacos: ibuprofeno, naproxeno, genfibrozila, 

ácido acetil salicílico, paracetamol, diclofenaco e cafeína à níveis traços. 
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8. TRABALHOS FUTUROS 

 Separar os compostos de interesse em grupos por semelhança entre suas características 

físico-químicas, para que maiores eficiências na extração e na detecção sejam possíveis; 

 Estudar outras técnicas promissoras de miniaturização da extração, pois utilizarão menos 

solvente e serão mais práticas e rápidas; e 

 Utilizar outras ferramentas quimiométricas com a finalidade de se encontrar uma 

metodologia mais efetiva para a extração, assim como para a detecção por GC-MS. 
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Apêndice A – Curvas Analíticas para os Microcontaminantes Estudados 

  

Figura 9. 9.1- Curva analítica para o ácido acetil salicílico (0,5 a 200 

ppb). 

Figura 9.2- Curva analítica para o dietilftalato (10 a 200 ppb). 
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Figura 9.3- Curva analítica para o ibuprofeno (2,5 a 200 ppb). Figura 9.4- Curva analítica para o paracetamol (2,5 a 200 ppb). 

  

Figura 9.5- Curva analítica para o 4-octilfenol (2,5 a 200 ppb). Figura 9.6- Curva analítica para cafeína (5 a 200 ppb). 

  

Figura 9.7- Curva analítica para o 4-nonilfenol (2,5 a 200 ppb). Figura 9.8- Curva analítica para a genfibrozila (5 a 200 ppb). 
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Figura 9.9- Curva analítica para o naproxeno (10 a 200 ppb). Figura 9.10- Curva analítica para o bisfenol A (25 a 200 ppb). 

  

Figura 9.11- Curva analítica para o diclofenaco (10 a 200 ppb). Figura 9.12- Curva analítica para o dietilhexilftalato (75 a 200 ppb). 
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Figura 9.13- Curva analítica para a estrona (10 a 175 ppb). Figura 9.14- Curva analítica para o estradiol (10 a 200 ppb). 

 

 

Figura 9.15- Curva analítica para o etinilestradiol (10 a 150 ppb).  
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