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RESUMO 

 

Um método para a determinação multiclasse de 14 contaminantes emergentes 

(conservantes, filtros UV, hormônios, plastificantes e surfactantes) em matrizes 

aquosas com preparo de amostra verde, simples e de baixo custo foi desenvolvido. 

Esta foi a primeira vez que a bráctea da Araucaria angustifolia, um biossorvente com 

elevada eficiência de extração, foi utilizado na microextração adsortiva em barra. A 

análise foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de 

arranjo de diodos e fluorescência (HPLC-DAD-FLD). A separação cromatográfica foi 

realizada com gradiente acetonitrila e água, tendo a eluição em um total de 25 

minutos. As condições otimizadas foram de 30% de NaCl em pH 6,0 por 180 min para 

a extração e 80 μL de acetonitrila por 40 min para a dessorção dos analitos. A 

validação do método foi realizada com resultados satisfatórios para a maioria dos 

analitos. Curvas de calibração externa com boa linearidade foram obtidas. A exatidão 

e precisão do método foram avaliadas por recuperação relativa e desvio padrão 

relativo em duas amostras. 

 

Palavras-chave: bráctea da araucária; contaminantes emergentes; microextração 

adsortiva em barra; multiclasse. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com os chamados contaminantes emergentes surge devido à 

uma grande variedade de substâncias químicas aos quais os seres humanos e a vida 

selvagem estão expostos. O avanço das técnicas e do desenvolvimento da 

instrumentação científica permitiu que muitas destas substâncias pudessem ser 

identificadas em nível traço nos mais diferentes compartimentos ambientais (biota, ar, 

água e sedimentos). Entretanto, a segurança com respeito à exposição contínua dos 

mesmos para os seres vivos ainda não é bem compreendida. Há uma crescente 

concordância nos efeitos nocivos causados por esta exposição química, 

principalmente por anormalidades reprodutivas, câncer e distúrbios no funcionamento 

de organismos vivos.1 Conforme o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos expôs, “praticamente todas as doenças humanas resultam da 

interação entre a suscetibilidade genética e fatores ambientais variáveis”.2 Os 

contaminantes emergentes acabam adentrando nas matrizes aquáticas 

principalmente por uma ineficiência nas estações de tratamento de esgoto 

convencionais.3 

É de interesse científico e metodológico que sejam desenvolvidos métodos com 

capacidade de identificação e/ou quantificação de vários analitos simultaneamente, 

conferindo maior versatilidade e potencializando o monitoramento em amostras 

ambientais. O método desenvolvido permite a análise de um total de 14 contaminantes 

emergentes, incluindo cinco classes (conservantes, filtros UV, hormônios, 

plastificantes e surfactantes); alguns dos quais conhecidamente interferem no sistema 

endócrino de seres vivos e outros com potencial para causar danos. 

Também tem sido de grande importância o aprimoramento e desenvolvimento 

de métodos simples, ambientalmente amigáveis e de baixo custo. As análises 

químicas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês High 

Performance Liquid Chromatography) e cromatografia gasosa (GC, do inglês Gas 

Chromatography) quase sempre requerem um preparo de amostras para 

compatibilizar a amostra ao instrumento e/ou concentrar os analitos. A partir dos anos 

de 1990, as técnicas de microextração ganharam destaque como uma alternativa 

factível aos preparos de amostra laboriosos e dispendiosos até então utilizados. 

Apesar disso, ainda há procedimentos padrões em muitos laboratórios que não foram 

reformulados conforme esta tendência. Isto significa que são necessários mais 
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estudos para a consolidação do preparo de amostras conforme as necessidades do 

século XXI.4 

Para o presente estudo foi empregada a microextração adsortiva em barra 

como técnica em fase sólida para a extração e enriquecimento dos analitos e que se 

destaca por sua sensibilidade e simplicidade. A Araucaria angustifolia, conhecida 

também pelos nomes de araucária e pinheiro-brasileiro, é uma árvore endêmica do 

sudeste-sul do Brasil e leste da Argentina que apresenta uma formação vegetal 

denominada de bráctea (popularmente chamada de “falha”). Esta estrutura possui 

uma composição química polimérica muito interessante, com vários carboidratos e 

anéis aromáticos, tendo apresentado uma grande eficiência na extração de 

compostos orgânicos, especialmente os menos polares. Como biossorvente, possui 

as vantagens da facilidade de obtenção, o fato de não ser tóxico e seu baixo custo.5 

Tais características fazem da bráctea uma excelente fase extratora, o que motivou o 

seu uso neste trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Contaminantes emergentes 

Os contaminantes emergentes são compostos de origem natural ou antrópica 

com potencial de causar danos aos ecossistemas, os quais ainda não são 

contemplados pelas legislações ambientais.6 Apesar disso, esforços têm sido 

realizados em alguns países, nomeadamente na América do Norte e na Europa, para 

priorizar o monitoramento e reduzir o lançamento de determinados contaminantes.7 

Há dois critérios centrais para classificar uma substância como contaminante 

emergente: (i) a sua persistência no meio ambiente e/ou (ii) alterações no 

funcionamento de organismos vivos (efeitos ecotoxicológicos).8 

Os contaminantes emergentes compreendem várias classes de compostos 

encontrados em níveis que variam9 de ng a µg L-1 e que são inseridos de forma 

contínua no meio ambiente, o que lhes confere uma pseudo-persistência.7 Uma vez 

em corpos de água, estes contaminantes podem se particionar entre a fase aquosa e 

sólidos suspensos ou sedimento, os quais podem ser detectados em similares ordens 

de grandeza (ppt ou ppb).10 O crescimento populacional, acentuado a partir do ano de 

1800, tem como consequência um aumento expressivo na produção mundial de 

produtos químicos e uso de recursos naturais para a manutenção da economia e do 

estilo de vida atual.11 

Exemplos destes contaminantes incluem fármacos, produtos de cuidado 

pessoal, plastificantes, pesticidas, surfactantes, entre outros compostos que são 

diariamente liberados no meio ambiente.12, 7 Em áreas urbanas, um dos meios mais 

comuns pelos quais atingem compartimentos ambientais é a partir de efluentes de 

estações de tratamento de esgoto e pela liberação de esgotos não tratados. Em áreas 

rurais, o uso de agrotóxicos e produtos veterinários produz fontes difusas de 

poluição.12 O lançamento e os riscos associados com estes contaminantes têm 

motivado diversas discussões e pesquisas para seu monitoramento, remoção durante 

o tratamento da água/esgoto, seus produtos de degradação e aspectos 

ecotoxicológicos.13 

O termo contaminante de preocupação emergente é também utilizado para dar 

ênfase à presença destes compostos nos ambientes aquáticos não necessariamente 

por serem novos, mas os quais apenas recentemente puderam ser detectados com o 

avanço das técnicas analíticas e cuja atuação no meio ambiente ainda não está bem 
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definida.8 As informações a respeito da presença de diversos compostos no meio 

ambiente e sua toxicidade, mesmo em níveis traços, são uma valiosa ferramenta no 

critério de qualidade para a gestão de políticas públicas que regulam os limites 

ambientalmente aceitáveis. Nesse cenário, novos dados que revelem uma nova 

perspectiva sobre o perigo de contaminantes previamente conhecidos são também 

motivo para reavaliação das leis ambientais.14 

A fim de facilitar as pesquisas, os contaminantes emergentes são divididos em 

categorias e classes. No presente estudo é dado um enfoque em duas categorias: a 

dos desreguladores endócrinos (EDCs, do inglês Endocrine Disrupting Compounds) 

e dos produtos de higiene pessoal (PCPs, do inglês Personal Care Products).15 

2.1.1 Desreguladores endócrinos 

O sistema endócrino é responsável por garantir o adequado funcionamento de 

diversas células em processos tais como metabolismo, crescimento, reprodução e 

comportamento dos animais.16 Isto ocorre por meio de mensageiros químicos, 

chamados de hormônios, capazes de atuar em células-alvo. Os desreguladores 

endócrinos são capazes de alterar os níveis hormonais, mimetizar e/ou interferir nos 

processos de transporte dos hormônios naturais.17 

Os estrógenos são hormônios femininos relacionados ao crescimento, 

reprodução e comportamento sexual, responsáveis pelo desenvolvimento de 

características sexuais secundárias.18 Todavia, a presença destes hormônios em 

ambientes aquáticos se tornou um problema devido à sua atividade biológica, 

bioacumulação, toxicidade e persistência no meio ambiente. Os efeitos mais comuns 

descritos na literatura são a feminização de peixes e a redução de fertilidade e 

aumento de risco de cancer nos seres humanos.17, 19 

Na indústria de plásticos e polímeros, os aditivos utilizados para melhorar as 

propriedades físico-químicas são denominados plastificantes. O bisfenol A (BPA), 

sintetizado pela primeira vez em 1891, tem sido amplamente utilizado na fabricação 

de policarbonato e resinas epoxi mundialmente.20 O BPA é capaz de interagir com 

vários receptores biológicos, tais como os receptores de estrógeno, de andrógeno e 

de hormônio tireoidiano. Como consequência tem sido observado efeitos nocivos para 

o metabolismo, reprodução, imunidade e sistema nervoso.21 Algumas substâncias 

químicas semelhantes ao BPA foram utilizados na indústria na tentativa de substituí-
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lo, entre os quais se encontram o bisfenol F (BPF). Entretanto, pesquisas indicam que 

o BPF não é uma alternativa segura.17 

Os surfactantes não iônicos alquilfenol etoxilados se degradam em espécies 

químicas persistentes no meio ambiente, tais como 4-nonilfenol (4-NP) e 4-octilfenol 

(4-OP). Estes compostos têm mostrado atividade estrogênica e interferência na 

reprodução de animais, o que tem motivado a limitação do uso destes surfactantes 

em formulações comerciais.22 

2.1.2 Produtos de higiene pessoal 

Os produtos de higiene pessoal incluem um grupo diverso de compostos 

utilizados em cosméticos, sabões, fragrâncias, protetores solares e entre outros. O 

uso dos PCPs vem aumentando significativamente e tem como funcionalidade 

melhorar a qualidade de vida daqueles que os utilizam. Os PCPs são de preocupação 

emergente pois muitos destes compostos apresentam persistência no meio ambiente, 

atividade biológica e capacidade de bioacumulação, sendo que alguns deles podem 

ser também considerados EDCs. Em comparação com os fármacos, pouco se sabe 

sobre a toxicidade de PCPs.23 

O triclocarban (TCC) tem sido utilizado desde 1957 como agente 

antimicrobiano em diversas formulações. Estudos recentes têm sugerido efeitos de 

disrupção endócrina e bioacumulação. Além disso, há a possibilidade de ser um dos 

contribuidores de resistência bacteriana à antibióticos.24 Os parabenos são uma 

classe de ésteres alquil do ácido para-hidroxibenzoico que são utilizados em diversos 

produtos devido à sua atividade antimicrobiana. Um aumento da toxicidade dos 

parabenos tem sido relacionado com o aumento do tamanho da cadeia alquil. Embora 

os estudos indiquem que os parabenos posssuem um efeito estrogênico fraco,25 seus 

efeitos precisam ser melhor compreendidos.15  

Os filtros de radiação ultravioleta são utilizados em protetores solares, 

cosméticos e shampoos para proteger o cabelo e a pele. Estes filtros podem ser 

compostos orgânicos que apresentam estruturas aromáticas conjugadas capazes de 

absorver a radiação UV. Devido ao caráter lipofílico possuem potencial de 

bioacumulação. O branqueamento e morte de recifes de corais foi parcialmente 

atribuída por filtros UVs, dentre os quais foram detectados benzofenona (BZP) e 2-

etilhexil 4-(dimetilamino)benzoato (OD-PABA).8 Os filtros UVs também tem sido 

estudados com relação à disrupção endócrina.26 
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2.1.3 Manguezal do Itacorubi 

Os manguezais são ecossistemas em áreas costeiras de transição entre os 

ambientes marítimo e terrestre, geralmente localizados em regiões tropicais e 

subtropicais.27 Isto faz dos mangues ambientes característicos, com fauna e flora 

diversos e complexas cadeias alimentares. Os manguezais encontram-se entre os 

ecossistemas tropicais mais ameaçados, com diversas espécies de plantas com alto 

risco de extinção. Dentre as causas da ameaça aos manguezais verifica-se a 

ocupação urbana, alterações hidrológicas, mudanças climáticas (em especial ao nível 

do mar), infestações de insetos e poluição química.28 

Atualmente, há uma ausência de estudos sobre a ocorrência e aspectos 

ecotoxicológicos de contaminantes emergentes em manguezais, tendo a maioria dos 

estudos focados em metais traço, poluentes orgânicos persistentes convencionais 

(por exemplo, DDT e bifenilas policloradas) e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos.28 

O Parque do Manguezal do Itacorubi é uma área de preservação ambiental 

localizada na cidade de Florianópolis (SC, Brasil) afetada principalmente pelas 

atividades urbanas ao seus arredores. Froehner et al.29 identificou a presença dos 

hormônios estrona (E1), estradiol (E2) e etinilestradiol (EE2) em sedimento variando 

de 0,73 a 129,75 ng g-1, porém não foram encontrados outros estudos sobre 

contaminantes emergentes na região. 

2.2 Análise multiclasse 

A grande quantidade de contaminantes existentes e suscetíveis de serem 

encontrados em baixos níveis durante os programas de monitoramento ambiental faz 

com que o desenvolvimento e utilização de análises multiclasses tenham 

preferência.15, 30 Os métodos analíticos que empregam multiclasses ou multiresíduos  

tornam viável a triagem de amostras pela redução de tempo e custo e permitem a 

determinação de vários compostos em uma única etapa de extração e pré-

concentração. As diferentes propriedades físico-químicas dos analitos 

frequentemente exigem assumir uma relação de compromisso entres as variáveis 

experimentais para que se obtenha o melhor resultado para todos os analitos, o que 

não significa ser necessariamente a condição ótima para todos.31 

Em Ciência de Separações, as propriedades físico-químicas dos analitos e da 

matriz são conhecidamente relevantes no desenvolvimento de métodos empregando 
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cromatografia. Tais propriedades afetam a forma com que os analitos migram de uma 

fase para outra num processo de extração, bem como na capacidade de separação 

dos analitos na coluna cromatográfica.32 Nesse sentido, é importante para o analista 

coletar o máximo de informação possível sobre a amostra. A constante de dissociação 

ácida (expressa na forma de pKa) e o coeficiente de partição octanol-água (log Kow ou 

log P) são dois parâmetros usualmente utilizados para definir as condições do método 

e que são discutidos ao longo deste estudo.33 

A Tabela 1 contém os analitos selecionados para esta pesquisa, considerando 

uma abordagem multiclasse de contaminantes de preocupação emergente. Vários 

destes analitos já foram identificados e quantificados no Brasil e em outros países.6, 12 

Tabela 1  – Estrutura e propriedades físico-químicas dos analitos 

Analito Estrutura Classe pKa log Kow 

Triclocarban 

(TCC) 

Cl
O

Cl

Cl N N
HH  

Conservante 12,7 4,34 

Metilparabeno 

(MeP) 
OH

O

O

 

Conservante 8,50 1,96 

Etilparabeno 

(EtP) 
OH

O

O

 

Conservante 8,34 2,47 

Propilparabeno 

(PrP) 
OH

O

O

 

Conservante 8,50 3,04 

Butilparabeno 

(BuP) 
OH

O

O

 

Conservante 8,47 3,57 

Benzofenona 

(BZP) 

O

 

Filtro UV  –   3,18 
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Tabela 1  – Estrutura e propriedades físico-químicas dos analitos (continuação)  

Analito Estrutura Classe pKa log Kow 

2-etilhexil  

4-(dimetilamino) 

benzoato 

(OD-PABA) 
N

O O

 

Filtro UV – 5,77 

4-metilbenzilideno 

cânfora 

(4-MBC) O
 

Filtro UV – 5,12a 

17α-etinilestradiol 

(EE2) 
H

OH

HH
OH  

Hormônio 10,7 3,67 

17β-estradiol 

(E2) 

H

OH

HH
OH  

Hormônio 10,7 4,01 

Bisfenol A  

(BPA) 

 OH OH 

Plastificante 9,6 3,32 

Bisfenol F  

(BPF) OH OH 

Plastificante 7,55 2,91 

4-octilfenol 

(4-OP) OH  

Surfactante 10,31a 5,30a 

4-nonilfenol 

(4-NP) OH  

Surfactante 10,31a 5,76 

Fontes: U.S. National Library of Medicine34 
                    a calculado por Chemicalize35 
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2.3 Preparo de amostras 

A amostra é uma parte que representa um universo em estudo, do qual se 

almeja obter informações confiáveis. A inserção direta da amostra nos instrumentos 

analíticos muitas vezes não é possível de ser realizada, requerendo, portanto, que 

uma etapa prévia à análise, denominada de preparo de amostra, seja efetuada para 

compatibilizar a amostra com o instrumento disponível. A extração é uma importante 

etapa no preparo de amostras em que o analito é isolado da sua matriz tendo como 

objetivo eliminar interferentes e/ou pré-concentrar o analito.36 

O preparo de amostras em uma análise química ocupa geralmente a maior 

parte do tempo do analista e é uma das principais fontes de erro. A utilização de 

solventes orgânicos nestes procedimentos se tornou uma preocupação devido à 

toxicidade e geração de resíduos. Nesse sentido, diversas técnicas de extração têm 

sido aprimoradas a partir dos anos 1990 com foco na química verde e resultaram em 

procedimentos utilizando quantidades reduzidas de solventes ou até mesmo sem 

solventes.37, 38 

 As técnicas clássicas amplamente utilizadas nas análises laboratoriais incluem 

a extração líquido-líquido (LLE, do inglês Liquid-Liquid Extraction) e a extração em 

fase sólida (SPE, do inglês Solid Phase Extraction). As principais limitações da LLE 

compreendem a grande quantidade de solventes orgânicos e o tempo elevado 

requerido. A SPE, por si só, já representa um avanço devido às quantidades menores 

de solventes empregados. Entretanto, a SPE convencional apresenta algumas 

limitações, tais como procedimentos laboriosos, significativos volumes de amostra e 

de materiais adsorventes e cartuchos que usualmente não podem ser reutilizados.18 

A microextração em fase sólida (SPME, do inglês Solid Phase Microextraction) 

contorna as referidas limitações da SPE mantendo a boa eficiência de extração. A 

SPME foi desenvolvida por Pawliszyn e colaboradores em 1990, utilizando um 

dispositivo que se assemelha a uma seringa contendo em sua extremidade um fio 

metálico ou de silica fundida revestido de polidimetilsiloxano líquido (PDMS, menos 

de 0,5 µL de fase extratora).39 

 Outra técnica que obteve destaque no preparo de amostras para análises de 

compostos em nível traço é a extração sortiva em barra de agitação (SBSE, do inglês 

Stir Bar Sorptive Extraction).40 Baltussen et al. em 1999, com base nos mesmos 

fundamentos da SPME, propuseram um procedimento visando elevar a sensibilidade 

por meio de uma quantidade maior de fase extratora. O dispositivo de SBSE consiste 
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de uma barra de agitação magnética inserida em um tubo de vidro revestido com 

PDMS (55-219 µL), a qual é responsável pela extração dos analitos da amostra.41 

2.4 Microextração adsortiva em barra (BAµE) 

 Embora a SBSE apresente elevada sensibilidade e seja conveniente para a 

análise de compostos em nível traço, Neng et al.42 propuseram a microextração 

adsortiva (AµE, do inglês Adsorptive Microextraction) nas configurações geométricas 

da barra cilíndrica (BAµE, do inglês Bar Adsorptive Microextraction) e de multiesferas 

(MSAµE, do inglês Multi-Spheres Adsorptive Microextraction) para facilitar a extração 

de compostos com caráter mais polar (log Kow < 3), os quais tinham baixa eficiência 

de extração por SBSE (PDMS) comercialmente disponível até então. Esta nova 

abordagem foi projetada para permitir o uso de fases alternativas de acordo com as 

especificidades de cada aplicação.40 

 A BAµE acabou por se mostrar mais simples do ponto de vista prático do que 

a de multiesferas. Na BAµE, o sorvente é um pó finamente dividido (até 5 mg) fixo por 

fita adesiva em um suporte à base de polipropileno que permanece flutuando no centro 

do frasco sob agitação magnética durante o processo de extração, como pode ser 

visto na Figura 1.40 

Figura 1 – Representação esquemática e fotografia da técnica de BAµE: (a) barra 

cilíndrica contendo fase extratora e (b) sistema em operação. Legenda: (1) frasco, (2) 

vortex, (3) amostra, (4) barra de agitação magnética e (5) barra cilíndrica com fase 

extratora. 

 

Fonte: adaptado de Nogueira (2013)40 

 A maioria das técnicas de extração de compostos orgânicos para análise por 

cromatografia se baseiam em dois mecanismos distintos: partição e adsorção.43 A 
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partição ocorre em fases líquidas com a prevalência por interações de caráter 

hidrofóbico, tipicamente como PDMS, onde a solubilidade (solvatação) do analito na 

fase extratora é significativa.44 Os fenômenos de adsorção envolvem fases sólidas, os 

quais são de interesse neste estudo.45 No mecanismo de partição, as interações do 

analito com a fase extratora são mais fracos do que aqueles presentes por adsorção.41 

Enquanto que na absorção (partição) o analito migra para o interior de um material 

tridimensional, na adsorção os analitos interagem nos poros da superfície do sólido. 

Devido às muitas possibilidades de interação existentes entre o analito e a fase 

extratora e a dificuldade experimental em determiná-los, o termo sorvente é usado 

para se referir à fase extratora.46 

 As técnicas de microextração adsortiva foram desenvolvidas para o emprego 

de sólidos porosos com elevada área superficial como sorventes, facilitando a 

migração das moléculas orgânicas da matriz para a fase extratora. O uso de sorventes 

sólidos torna relevantes os fenômenos de superfície, uma vez que os analitos e 

possíveis interferentes competem por sítios de adsorção na superfície do material.43 

Apesar desses sorventes demonstrarem boa eficiência de extração, tanto para 

analitos polares quanto apolares, uma das dificuldades é a manipulação das partículas 

finamente divididas. Para superar este problema, a fase extratora é cuidadosamente 

fixa num substrato móvel por meio de um agente colante.47 

2.5 Biossorventes como fases alternativas 

 Os biossorventes são macromoléculas de origem natural que desempenham 

elevada eficiência na extração de determinados compostos. A utilização de 

biossorventes gerados a partir de resíduo agropecuário, industrial ou florestal tem se 

mostrado atrativo pelo baixo custo, pela simplicidade, por não ser tóxico e apresentar 

alta disponibilidade. Embora estes materiais possam ser submetidos a tratamentos 

físico-químicos e serem convertidos em carvão ativado para o aumento de sua 

capacidade sortiva (tamanho de poro e área superficial), tais metodologias tornam as 

aplicações menos viáveis por gerarem procedimentos laboriosos e de elevado custo. 

A aplicação de biossorventes para o tratamento de matrizes ambientalmente 

impactadas por metais pesados têm sido extensamente investigada, enquanto que 

sua aplicação para remoção de poluentes orgânicos se deu mais recentemente.48 

 A utilização de biossorventes para extração de compostos orgânicos com a 

finalidade de determinação por cromatografia, e, em especial, com o uso de técnicas 
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de microextração, ainda é restrita. Alguns dos materiais empregados incluem cortiça, 

bráctea de araucária, terra diatomácea, carvão de bambu, sementes de moringa e 

argila montmorillonita.49 

2.6 Bráctea de Araucaria angustifolia  

O biossorvente utilizado no presente estudo é proveniente da Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze.50 Esta espécie de árvore conífera é endêmica do 

sudeste-sul do Brasil e leste da Argentina e possui grande importância econômica e 

cultural.51 Trata-se de uma espécie geralmente dióica, isto é, os sexos masculino e 

feminino se apresentam separados em diferentes indivíduos. O estróbilo feminino 

(pinha) é composto de quatro componentes: um eixo central que serve de base para 

as sementes (pinhão), as escamas estéreis ou não fertilizadas (brácteas, 

popularmente conhecidas como falhas) e as escamas férteis não fertilizadas ou 

abortadas (pinhões chochos).52,53 

Figura 2  – Representação esquemática da estrutura de um material lignocelulósico 

mostrando as estruturas químicas dos seus componentes principais: celulose, lignina 

e hemicelulose. 

 

Fonte: adaptado de Alonso et al. (2012)54 

As brácteas contribuem com cerca de 50% em massa de uma pinha.52 A 

composição química é constituída aproximadamente de  45% de lignina e 46% de 
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holocelulose (celulose e hemicelulose), conforme a Figura 2.55 A celulose é um 

biopolímero não ramificado contendo monômeros de glicose via ligação glicosídica  β-

1,4, sendo que as cadeias de glicose se mantém unidas por forças de van der Waals 

e ligações de hidrogênio. A lignina é fonte de anéis aromáticos e possui uma estrutura 

complexa com ligações cruzadas entre três monômeros de álcool hidroxicinamil, tendo 

sido considerada como a principal componente responsável pela extração de 

compostos orgânicos por materiais lignocelulósicos.48 A hemicelulose é formada por 

diversos carboidratos (pentoses, hexoses, deoxi-hexoses e ácido hexurônico), tendo 

a xilose como componente principal.56 

Os trabalhos de Carmo et al.55 com bráctea e Cardoso et al.57 utilizando casca 

de pinhão comprovaram a existência dos grupos funcionais característicos de material 

lignocelulósico por meio da análise espectroscópica no infravermelho com 

transformada de Fourier, verificando a existência de ligações O–H, C–H, C═C (anéis 

aromáticos) e C–O–C. Além disso, a análise termogravimétrica mostrou que a fase 

extratora sofre decomposição térmica a cerca de 300 ºC e por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) foi possível verificar a morfologia da superfície conforme Figura 

3(c).55 

Figura 3  – (a) Araucaria angustifolia e seu estróbilo contendo pinhões e brácteas. (b) 

As brácteas são transformadas em pó (200 mesh). (c) Micrografia da bráctea obtida 

por MEV em (A) 1000x e (B) 2000x. 

 

Fonte: adaptado de Scortegagna (2016)58 e Carmo et al. (2019)18 
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Os primeiros trabalhos envolvendo a casca do pinhão da A. angustifolia como 

biossorvente investigaram o potencial de remoção de metais de soluções aquosas e 

corantes têxteis de efluentes aquosos. O primeiro uso de bráctea nas técnicas de 

microextração foi realizado por Carmo et al.55 para determinação de pesticidas 

organoclorados em amostras aquosas por SPME-GC-ECD, apresentando alta 

sensibilidade na análise a nível ultra-traço. Os resultados promissores levaram Suterio 

et al.59 a utilizar este novo material para determinação de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos em amostras aquosas por SPME-GC-MS e Carmo et al.18 na determinação 

de estrógenos em urina humana por TF-SPME-HPLC-FLD. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

• Desenvolver um método analítico baseado na microextração adsortiva em 

barra (BAµE) que empregue bráctea de Araucaria angustifolia como fase 

extratora para a determinação de contaminantes emergentes em amostras de 

água utilizando HPLC-DAD-FLD. 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Objetivos alcançados 

• Preparar as barras cilíndricas para uso da bráctea como fase extratora. 

• Otimizar as variáveis de extração (tempo, pH e sal) e dessorção (solvente e 

tempo). 

• Determinar os parâmetros analíticos de mérito (faixa linear, limites de detecção 

e quantificação, coeficiente de determinação, exatidão, precisão e robustez). 

3.2.2. Objetivos futuros 

• Melhorar os parâmetros de mérito (exatidão e precisão) e obter novos limites 

de detecção e quantificação mais baixos realizando-se mais pontos na curva 

de calibração. 

• Caracterizar o pó da bráctea com relação à sua porosidade por meio de 

isoterma Brunauer–Emmett–Teller (BET). Caracterizar as barras de extração 

por MEV, mostrando a morfologia da fase extratora. 

• Aplicar a metodologia desenvolvida em amostras de água do Parque do 

Manguezal do Itacorubi e/ou de efluentes de estação de tratamento de esgoto. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Reagentes e soluções 

 Os analitos triclocarban (TCC), metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), 

propilparabeno (PrP), butilparabeno (BuP), benzofenona (BZP), 2-etilhexil 4-

(dimetilamino)benzoato (OD-PABA), 4-metilbenzilideno cânfora (4-MBC), 17α-

etinilestradiol (EE2), 17β-estradiol (E2), bisfenol A (BPA), bisfenol F (BPF), 4-octilfenol 

(4-OP) e 4-nonilfenol (4-NP) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (São Paulo, Brasil). 

Soluções estoque padrão individuais foram preparadas em concentração de 1000 mg 

L-1 em metanol. Uma solução de trabalho padrão contendo todos os analitos em 50 

mg L-1 cada foi preparada por diluição em metanol. A água ultrapura foi obtida por 

meio do sistema Mega Purity (Billerica, MA, EUA). Acetonitrila e metanol em grau 

HPLC foram obtidos da  JT Baker (Mallinckrodt, NJ, EUA). Cloreto de sódio utilizado 

para ajuste de força iônica e hidróxido de sódio e ácido clorídrico (ambos 0,1 mol L-1) 

para ajuste de pH foram adquiridos da Vetec (Rio de Janeiro, Brasil). 

4.2 Instrumentação e condições cromatográficas 

 As análises foram realizadas em um cromatógrafo líquido de alta eficiência 

Shimadzu Prominence LC 20AT (Shimadzu, Quioto, Japão) equipado com os 

detectores de fluorescência e arranjo de diodos (SPD-M20A) e injeção manual 

Rheodyne 7725i (Rohnert Park, CA, EUA) com loop de 20 µL. A separação foi 

realizada em fase reversa com uma coluna C18 (250 mm de comprimento por 4,6 mm 

de diâmetro interno e espessura de filme de 5 μm, Phenomenex Kinetex, Torrance, 

CA, EUA). As condições cromatográficas foram otimizadas conforme a Tabela 2, 

utilizando os solventes acetonitrila e água como fase móvel. 

Tabela 2  – Condições cromatográficas (fluxo 1 mL min-1) 

Tempo (min) Acetonitrila (%) Água (%) 

0:00 50 50 

4:00 50 50 

10:00 80 20 

17:00 92 8 

17:05 50 50 

25:00 50 50 
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 Os comprimentos de onda monitorados utilizando DAD foram 265 nm para 

TCC, 300 nm para 4-MBC, 310 nm para OD-PABA e 200 nm para os demais analitos. 

No FLD, os parabenos foram excitados em 254 nm com leitura de emissão em 310 

nm; E2, EE2 e BPA foram excitados em 280 nm com leitura de emissão em 310 nm; 

BPF foi excitado em 275 nm com leitura de emissão em 300 nm, 4-OP e 4-NP foram 

excitados em 277 nm com leitura de emissão em 300 nm; demais analitos não foram 

detectados por FLD. 

 Os reagentes sólidos foram pesados em uma balança analítica modelo AY 220 

Marte (Mars Trade, Instrumentação Analítica, São Paulo, Brasil). Pipetas com volumes 

variáveis de 10 a 10 000 µL foram utilizadas para transferência de líquidos. Frascos e 

inserts de fundo chato (volume máximo de 300 µL) de vidro foram usados para 

dessorção líquida e uma pinça para manipulação das barras adsortivas. 

4.3 Preparo dos dispositivos de BAµE 

O preparo dos dispositivos de BAµE segue o método descrito na literatura.60 As 

brácteas, obtidas de araucárias na cidade de Curitibanos (SC), foram moídas em um 

moinho de facas e peneiradas para obter grãos de até 200 mesh. O pó obtido foi fixado 

na superfície externa de tubos cilíndricos de polipropileno (7,5 mm de comprimento 

por 3 mm de diâmetro) utilizando fita adesiva de face única (Adelbras, Vinhedo, SP, 

Brasil). As fitas adesivas (12 mm de largura) foram coladas incialmente sobre a 

superfície do tubo de polipropileno em sentido horário e, em seguida, sobreposta no 

sentido anti-horário. Com o auxílio de uma tesoura, o tubo foi cortado ao meio. A 

Figura 4 ilustra este procedimento. 

Figura 4  – Procedimento para construção de barras de extração. 
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Um condicionamento das barras mostrou-se necessário para remoção do 

excesso de bráctea e remoção de impurezas do dispositivo. Para tanto, partindo do 

trabalho de Dias et al.60, as barras foram inseridas em inserts de vidro com 100 µL de 

ACN por 15 min em banho de ultrassom e em seguida transferidos para inserts de 

vidro com 300 µL de água por 20 min em banho de ultrassom.  

4.4 Otimização do procedimento de BAµE 

A técnica de preparo de amostra empregada e otimizada possui as seguintes 

etapas operacionais, conforme ilustrada na Figura 5: 

i) Extração . A amostra ou matriz é inserida em um frasco sob agitação 

magnética e uma fração dos analitos é adsorvida pela fase extratora. Esta 

etapa pode ser processada com a utilização de apenas um agitador 

magnético, resultando em uma extração por vez. Ainda é possível ser 

efetuada com agitador magnético multiponto, o que nem sempre é 

economicamente viável. Uma outra estratégia de mais baixo custo, relatada 

por Mafra et al.61 e empregada no presente trabalho, é o acoplamento de 

agitadores magnéticos. Esta configuração permite acoplar até seis 

agitadores magnéticos (Fisatom, SP, Brasil), conectados em um filtro de 

linha que recebe uma corrente elétrica estável de 150 V a partir de um 

regulador de voltagem (TDGC2-1 1KVA/4 AMP, EZA Instruments, SP, 

Brasil). Esta tensão foi escolhida empiricamente de forma que a agitação 

não fosse muito devagar a ponto de tornar a extração demasiadamente 

lenta e nem muito rápida que pudesse danificar a barra de extração. 

ii) Dessorção . Os analitos são dessorvidos da fase extratora com 80 µL de 

um solvente orgânico em um procedimento assistido por ultrassom. 

Diversos mecanismos podem atuar para esta técnica, sendo o fenômeno 

de cavitação o mais provável.62 O banho de ultrassom (Model 28X, 

DENTSPLY International, USA) foi operado em temperatura ambiente. 

Antes da dessorção, os dispositivos de extração devem ser rinsados com 

água UP para evitar a injeção de sal no sistema cromatográfico. 
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Figura 5  – Etapas do método desenvolvido. Legenda: (1) amostra/matriz, (2) extração, 

(3) dessorção, (4) análise química e (5) obtenção de dados. 

 
1       2       3   4     5 

A otimização de um método é necessária para definir os valores das variáveis 

experimentais (fatores) e garantir o máximo de desempenho na análise química, o que 

é especialmente importante na análise a nível traço. As variáveis podem ser 

otimizadas de forma univariada (uma variável por vez) ou multivariada (duas ou mais 

variáveis sendo testadas simultaneamente). As otimizações multivariadas são 

baseadas em ferramentas matemáticas e estatísticas e possuem como vantagens a 

redução na quantidade de experimentos e a possibilidade de avaliar interações entre 

as variáveis.63 

As variáveis dentro de cada etapa operacional podem apresentar interações 

entre si, portanto a otimização foi feita de forma separada para cada etapa, conforme 

ordem a seguir. A escolha dos planejamentos e dos intervalos em estudo foi tomada 

tendo os trabalhos de Dias et al.60, Mafra et al.61 e Souza et al.64 como base. Os dados 

foram processados por meio dos softwares Microsoft Excel 2013 e StatSoft Statistica 

10. 

4.4.1 Condições para a dessorção líquida 

 Utilizou-se 30 mL de água ultrapura fortificada com 250 µg L-1 dos analitos por 

um período de extração de 1 h em pH 6 sem ajuste de sal. A escolha do solvente (ou 

mistura de solventes) para a dessorção líquida foi feita a partir de um planejamento 

centroide simplex com pontos axiais e triplicata no ponto central (Tabela 3). Foram 

realizados um total de 12 experimentos utilizando acetonitrila, metanol e água 

ultrapura em um volume total de 150 µL por 15 min em banho de ultrassom. O tempo 
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de dessorção em banho de ultrassom foi otimizado univariadamente em triplicata para 

20, 30 e 40 min. A limpeza, após dessorção, também foi otimizada. 

Tabela 3  – Planejamento centroide simplex para otimização das proporções dos 

solventes (v/v) para a dessorção líquida 

Experimento ACN MeOH H2O 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 2
1  

2
1  0 

5 2
1  0 2

1  

6 0 2
1  

2
1  

7 3
2  

6
1  

6
1  

8 6
1  

3
2  

6
1  

9 6
1  

6
1  

3
2  

10 3
1  

3
1  

3
1  

11 3
1  

3
1  

3
1  

12 3
1  

3
1  

3
1  

4.4.2 Condições para a extração 

 Utilizou-se 30 mL de água ultrapura fortificada com 250 µg L-1 dos analitos e 

com a condição de dessorção otimizada. O pH é um fator importante, uma vez que 

alguns dos analitos possuem capacidade ionizante devido às propriedades ácido-base 

e pode ocorrer a alteração de sítios ativos do adsorvente. O tempo de extração 

(transferência de massa) e a adição de sal (força iônica) também são relevantes. O 

pH (4-8), a adição de sal (0-30%) e o tempo de extração (50-240 min) foram 

otimizados simultaneamente por um planejamento composto central,65 conforme 

apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4  – Planejamento composto central para otimização das condições de 

extração (α=1,682) 

 Níveis 

Fatores - α -1 0 1 α 

pH 4,3 5 6 7 7,7 

NaCl (%) 0 6 15 24 30 

Tempo (min) 50 89  145 202 240 

Experimento pH NaCl (%) Tempo (min) 

1 5 6 89 

2 7 6 89 

3 5 24 89 

4 7 24 89 

5 5 6 202 

6 7 6 202 

7 5 24 202 

8 7 24 202 

9 6 15 145 

10 6 15 145 

11 6 15 145 

12 4,3 15 145 

13 7,7 15 145 

14 6 0 145 

15 6 30 145 

16 6 15 50 

17 6 15 240 

18 6 15 145 

19 6 15 145 

4.5 Parâmetros analíticos de mérito 

 Por meio de curvas de calibração realizadas em água ultrapura fortificada nas 

condições otimizadas foram avaliados a faixa linear, limites de detecção (LOD, do 

inglês Limit of Detection) e quantificação (LOQ, do inglês Limit of Quantification), 

coeficiente de determinação (R2) e robustez. A exatidão e precisão foram 
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determinadas através de ensaios de fortificação de águas de rio em três níveis de 

concentração – o LOQ, um nível intermediário e um nível superior – e expressas em 

termos da recuperação relativa e do desvio padrão relativo (RSD, do inglês Relative 

Standard Deviation), respectivamente. A precisão intradia (ou repetitibilidade) com 3 

ensaios no mesmo dia e interdia (ou precisão intermediária) com 3 ensaios em 3 dias 

diferentes foi avaliada por meio do RSD. 

Seguindo as recomendações do Conselho Internacional de Harmonização de 

Requisitos Técnicos (ICH),66 o LOQ pode ser determinado pelo método de inspeção 

visual, ou seja, “determinado pela análise de amostras de concentração conhecida do 

analito e estabelecendo o nível mínimo ao qual o analito pode ser quantificado com 

exatidão e precisão aceitáveis”. Considerando que nem todos os experimentos 

puderam ser realizados devido à situação de pandemia, um LOQ de 5 µg L-1 foi 

adotado como sugestão; embora alguns analitos tenham demonstrado linearidade em 

concentrações inferiores, não é possível afirmar sobre exatidão e precisão nestes 

níveis mais baixos com os dados disponíveis. O LOD foi calculado dividindo-se o LOQ 

por 3,3. 

A robustez do método foi avaliada pelo Teste de Youden por meio de um 

planejamento fatorial fracionário. Sete fatores do procedimento de BAµE com 

potencial variação em uma análise de rotina foram selecionados. As condições 

nominais (denotadas por letras em caixa alta) foram deliberadamente modificadas a 

fim de simular pequenas variações.67 Os experimentos, fatores selecionados e 

condições utilizadas se encontram na Tabela 5. 

Tabela 5  – Condições utilizadas no teste de Youden para avaliar a robustez do método 

Fatores selecionados Condição nominal Condição alternativa 

(1) Volume de solvente de dessorção A 80 µL a 85 µL 

(2) pH B 6,0 b 6,5 

(3) Porcentagem de NaCl C 30 % c 31 % 

(4) Tempo de extração D 180 min d 185 min 

(5) Tempo de dessorção E 40 min e 43 min 

(6) Velocidade de agitação F 150 V f 155 V 

(7) Altura do recobrimento G 6 cm  g 6,5 cm 
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Tabela 5  – Condições utilizadas no teste de Youden para avaliar a robustez do 

método (continuação) 

Experimentos 

Fatores 1 2 3 4 5 6 7 8 

A/a A A A A a a a a 

B/b B B b b B B b b 

C/c C c C c C c C c 

D/d D D d d  d d D D 

E/e E e E e e E e E 

F/f F f f F F f f F 

G/g G g g G g G G g 

4.6 Fator de enriquecimento 

O fator de enriquecimento (E) foi calculado conforme a equação (1) abaixo na 
concentração de 250 ppb: 

� =
�������	

�
�����
 

onde �������	 é a área do pico cromatográfico do analito extraído pelo método 

otimizado e �
����� é a área do pico cromatográfico do analito na matriz de água UP 

sem extração (inserção direta no cromatógrafo). 

4.7 Segurança no trabalho 

 Os procedimentos realizados no Laboratório de Cromatografia e 

Espectrometria Atômica (CROMAAS) visam o mínimo contato com solventes e 

reagentes tóxicos e que atendam a princípios de química verde. Isto faz do CROMAAS 

um laboratório com baixo risco. Entretanto, algumas medidas precisam ser adotadas. 

 A segurança no laboratório é assegurada pela execução de boas práticas de 

laboratório, realizando os procedimentos adequados no manuseio dos equipamentos 

e dos produtos químicos. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) luva e jaleco 

são utilizados para evitar contaminação e absorção pela pele de compostos nocivos 

à saúde. 

 Os resíduos químicos foram enviados para o devido tratamento por empresa 

habilitada (Proactiva Meio Ambiente). 

 

(1) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Otimização do procedimento de BAµE 

 A condição otimizada para a etapa de dessorção foi de 100% de acetonitrila 

durante 40 minutos, e para a extração foi de pH 6,0 com 30% de NaCl durante 180 

minutos. 

 As superfícies de resposta a seguir são apresentadas em resposta percentual 

normalizada. Para tal, fez-se a média geométrica das áreas cromatográficas de todos 

os analitos para cada experimento. A média geométrica de cada experimento foi 

dividida pela maior média geométrica obtida e multiplicada por 100. 

5.1.1 Condições para a dessorção líquida 

Figura 6 – Diagrama ternário gerado a partir do planejamento centroide simplex para 

os solventes de dessorção água (H2O), acetonitrila (ACN) e metanol (MeOH). Os eixos 

do diagrama mostram as proporções v/v e as cores representam a resposta percentual 

normalizada. Modelo quadrático. 

 

 Dentre os solventes de dessorção estudados, a água foi o que obteve menor 

capacidade para dessorver os analitos retidos na fase extratora. Embora os analitos 

já tenham sido extraídos de uma fase aquosa devido à uma maior afinidade pela fase 

extratora, havia expectativa de que poderia ocorrer a dessorção devido ao uso do 
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ultrassom, o que não se confirmou. O diagrama da Figura 6 mostra que quantidades 

pequenas de água (até 20%) não são tão significativos no processo de dessorção 

para o solvente escolhido, o que é particularmente vantajoso devido ao fato de o 

dispositivo levar consigo um pouco de água da etapa anterior. 

 Uma análise mais criteriosa permite identificar dois grupos de analitos: 

i) grupo I, de log Kow < 4. 

ii) grupo II, de log Kow > 4. 

 Ao se analisar estatisticamente, o grupo I tem as interações analito e 

biossorvente rompidas com maior eficiência utilizando solvente acetonitrila (75%) e 

metanol (25%). O grupo II apresenta um melhor resultado utilizando apenas 

acetonitrila. Observa-se que o grupo II tem características mais hidrofóbicas, enquanto 

o grupo I apresenta maior polaridade. Verifica-se também que a benzofenona, apesar 

de apresentar polaridade do grupo I, se comporta como se estivesse no grupo II. A 

BZP diferencia-se no grupo I pela ausência de hidroxila, o que sugere que a dessorção 

possui simultaneamente uma influência da polaridade da molécula e da existência de 

ligação de hidrogênio. Para mais detalhes, verificar Figura B1 e Tabela B1 (Apêndice 

B). Como condição compromisso, e a partir do modelo matemático da Figura 6, optou-

se por utilizar 100% de acetonitrila. Pela Figura 7 observa-se que o tempo ótimo para 

a dessorção foi de 40 minutos, não tendo sido testados tempos maiores para não 

prejudicar a frequência analítica do método. Para a limpeza do dispositivo foram 

necessários mais 2 ciclos de dessorção com 100 µL de ACN por 15 min. 

Figura 7 – Gráfico de barras da área média de cada analito normalizada para 

otimização do tempo de dessorção. 
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5.1.2 Condições para a extração 

 A partir das superfícies de resposta (Figura 8) geradas pelo planejamento 

composto central observou-se melhores resultados conforme o aumento do tempo de 

extração, tendo sido escolhido 180 minutos por apresentar uma resposta satisfatória 

próximo do máximo previsto pelo modelo. O pH se mostrou um parâmetro robusto 

devido à pouca influência no resultado das extrações, o que pode ser explicado pelos 

valores de pKa dos analitos serem acima de 7,5, indicando que suas estruturas se 

encontram em suas formas não ionizadas dentro do domínio estudado, e, portanto, 

pouco solúveis no meio aquoso. Além disso, deve haver pouca modificação dos sítios 

ativos em função do pH. O pH 6,0 foi escolhido por apresentar a melhor resposta. 

Figura 8  – Superfícies de resposta geradas a partir do planejamento composto 

central: (a) Tempo versus NaCl, (b) Tempo versus pH e (c) NaCl versus pH. Modelo 

linear + quadrático. 

 

(a) (b) 

(c) 
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 Ao analisar como a presença de sal (NaCl) altera a eficiência das extrações, 

percebe-se um comportamento oposto entre os dois grupos de analitos. Enquanto que 

os analitos do grupo I (levemente polares) passam a ser mais extraídos, os analitos 

do grupo II apresentam um efeito negativo, conforme visualizado na Tabela C1.  

 A maioria dos analitos estudados apresentam o efeito salting-out, para o qual a 

solubilidade de um não eletrólito decresce à medida que a concentração de um 

eletrólito aumenta. Uma forma de explicar este fenômeno se refere à disponibilidade 

das moléculas de água em solvatar as espécies químicas presentes, ou seja, as 

moléculas de água demonstram preferência em solvatar os íons, enquanto que os não 

eletrólitos passam a ter uma tendência maior pela fase orgânica (neste caso, a fase 

sólida). Entretanto, isto não explica o comportamento contrário observado para os 

analitos do grupo II.68 

 Tem sido proposto a existência de um efeito concomitante, para o qual os íons 

dissolvidos alteram as propriedades físico químicas do sistema, e a depender do 

composto reduz sua velocidade de difusão para a fase sólida. A condição ótima para 

um dado analito é resultado do somatório destes dois efeitos.69, 70 Optou-se pela 

escolha de 30% de NaCl, pois foi a condição em que maior quantidade pôde ser 

extraída e que favorece os analitos do grupo menos seletivo pela fase extratora, 

permitindo assim que todos os analitos tenham boas áreas cromatográficas. 

5.2 Parâmetros analíticos de mérito 

 Os limites de detecção e quantificação, a faixa linear e o coeficiente de 

determinação foram determinados a partir de curvas de calibração em água ultrapura 

utilizando as condições previamente otimizadas. Estes dados estão dispostos na 

Tabela 6. 

O método foi desenvolvido para operar utilizando os detectores de arranjo de 

diodos e fluorescência oferecendo uma comparação direta entre os dois detectores 

na leitura de uma amostra, o que aumenta a versatilidade e confiabilidade dos 

resultados. Esta abordagem é opcional, podendo se optar por apenas um dos 

detectores quando oportuno. 

 Para todos os analitos, as curvas de calibração obtiveram valores de R2 

superiores à 0,990,71 indicando que os dados experimentais apresentam um bom 

ajuste ao modelo linear proposto, ou seja, que 99% da variabilidade da área do pico é 

explicada pela concentração.72 
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Tabela 6  – Informações referentes às curvas de calibração 

Analito LOD 

(μg L-1) 

* 

LOQ 

(μg L-1) 

* 

Faixa linear 

(μg L-1) 

Equação analítica Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

Tempo de 

retenção 

(min) 

E Precisão 

interdia em 50 

μg L-1 (n=9) 

Detector de arranjo de diodos 

MeP 1,5 5,0 3,0 – 250 y = 549,30x + 169,36 0,9996 3,43 4 22 

BPF 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 3319,89x - 987,75 0,9986 3,64 16 15 

EtP 1,5 5,0 3,0 – 250 y = 868,87x + 33728,67 0,9907 4,10 6 40 

BPA 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 4663,20x - 2497,85 0,9996 4,66 20 17 

PrP 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 1986,27x + 1259,15 0,9975 5,21 16 17 

E2 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 3907,22x - 528,05 0,9994 5,55 28 16 

EE2 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 3229,18x + 10782,22 0,9959 6,20 30 20 

BuP 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 3874,88x + 4598,25 0,9977 7,08 29 20 

BZP 1,5 5,0 1,0 – 100 y = 6977,45x + 6658,00 0,9964 10,27 63 28 

TCC 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 3788,81x - 3396,43 0,9941 14,30 27 23 

4-MBC 1,5 5,0 1,0 – 100 y = 2472,57x + 2443,70 0,9984 16,70 27 17 

4-OP 1,5 5,0 1,0 – 100 y = 1978,6x + 801,48 0,9995 16,95 25 15 

4-NP 1,5 5,0 5,0 – 100 y = 1788,39x + 1181,95 0,9989 19,10 35 30 

OD-PABA 1,5 5,0 5,0 – 100 y = 2175,40x + 4931,34 0,9944 21,31 22 20 
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Tabela  6 – Informações referentes às curvas de calibração (continuação) 

Analito LOD 

(μg L-1) 

* 

LOQ 

(μg L-1) 

* 

Faixa linear 

(μg L-1) 

Equação analítica Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

Tempo de 

retenção 

(min) 

E Precisão 

interdia em 50 

μg L-1 (n=9) 

Detector de fluorescência 

MeP 1,5 5,0 3,0 – 250 y = 4950,39x + 1551,97 0,9987  4 16 

BPF 1,5 5,0 1,0 – 100 y = 64903,03x + 10107,91 0,9997  14 16 

EtP 1,5 5,0 3,0 – 250 y = 4683,78x + 15885,6 0,9909  3 41 

BPA 1,5 5,0 3,0 – 250 y = 147348x - 47750,3 0,9990  22 13 

PrP 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 22532,21x + 8046,2 0,9998  16 28 

E2 1,5 5,0 1,0 – 100 y = 191098,70x - 34351,30 0,9991  27 7 

EE2 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 204470x + 77287,7 0,9980  31 19 

BuP 1,5 5,0 1,0 – 250 y = 30769,06x - 9466,93 0,9994  20 14 

4-OP 1,5 5,0 5,0 – 100 y = 172959,3x + 271405,70 0,9997  24 14 

4-NP 1,5 5,0 3,0 – 100 y = 168244,50x - 165852,0 0,9994  31 15 

* LODs e LOQs propostos, são necessários experimentos adicionais para confirmação ou correção. 
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Tabela 7  – Recuperação e precisão 

Analito Nível de 
fortificação 
(μg L-1) 

Amostra 1 Amostra 2 
Recuperação 
relativa (%) 

Precisão 
(RSD, %) 

Recuperação 
relativa (%) 

Precisão 
(RSD, %) 

Detector de arranjo de diodos 

MeP 
5* 96 23 97 29 
50 74 15 74 15 

100 92 13 81 11 

BPF 
5* 95 12 115 21 
50 89 10 106 12 

100 82 13 99 1 

EtP 
5* 149 68 237 35 
50 80 12 83 8 

100 99 19 100 16 

BPA 
5* 107 15 125 5 
50 93 8 110 9 

100 93 12 109 9 

PrP 
5* 61 20 97 7 
50 88 17 84 17 

100 93 13 87 11 

E2 
5* 78 17 109 10 
50 89 5 87 10 

100 101 13 85 10 

EE2 
5* 81 11 61 13 
50 105 13 110 1 

100 110 25 110 9 

BuP 
5* 61 19 60 9 
50 87 14 87 17 

100 99 13 80 11 

BZP 
5* 78 15 88 22 
50 93 16 92 23 

100 108 15 83 1 

TCC 
5* 107 29 58 25 
50 106 20 54 21 

100 130 9 66 16 

4-MBC 
5* 102 29 75 16 
50 101 14 65 11 

100 113 27 67 10 

4-OP 
5* 70 8 78 26 
50 97 37 74 26 

100 98 30 78 10 

4-NP 
5* 84 13 142 31 
50 81 25 59 21 

100 94 37 66 25 

OD-PABA 
5* 92 35 51 21 
50 82 40 48 23 

100 94 10 55 4 
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Tabela 7 – Recuperação e precisão (continuação)  

Analito Nível de 
fortificação 
(μg L-1) 

Amostra 1 Amostra 2 
Recuperação 
relativa (%) 

Precisão 
(RSD, %) 

Recuperação 
relativa (%) 

Precisão 
(RSD, %) 

Detector de fluorescência 

MeP 
5* 52 17 107 12 
50 89 19 83 13 

100 108 13 87 7 

BPF 
5* 83 22 90 7 
50 98 17 90 9 

100 102 16 96 15 

EtP 
5* 29 42 645 37 
50 105 37 103 10 

100 90 26 105 15 

BPA 
5* 111 10 109 13 
50 91 9 99 5 

100 100 17 105 6 

PrP 
5* 63 21 78 18 
50 86 12 115 6 

100 102 11 98 7 

E2 
5* 73 22 85 14 
50 91 15 75 10 

100 89 4 66 17 

EE2 
5* 115 16 99 12 
50 105 13 102 13 

100 106 25 106 7 

BuP 
5* 77 8 91 3 
50 114 10 89 9 

100 104 12 95 6 

4-OP 
5* 132 27 65 5 
50 94 36 69 5 

100 106 35 81 8 

4-NP 
5* 106 17 90 8 
50 89 36 44 6 

100 82 34 48 5 
* LOQ proposto, são necessários experimentos adicionais em concentrações superiores e/ou 

inferiores. 

Amostra 1: Rio Motucas, bairro Vila Nova, área rural de Joinville. 

Amostra 2: Rio Sertão, localizado no campus da UFSC em Florianópolis. 

 Com o propósito de se avaliar a aceitabilidade dos resultados obtidos nos 

ensaios de exatidão (expressos na forma de recuperação relativa percentual) e 

precisão, optou-se pela utilização das recomendações da AOAC International.73 

Desse modo, a recuperação relativa na concentração de 5 ppb é esperada para estar 
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no intervalo de 60 a 115%, enquanto que nas concentrações de 50 e 100 ppb é 

esperada para estar no intervalo de 80 a 110%. 

 A AOAC utiliza a equação de Horwitz como base para definir o limite esperado 

na precisão intralaboratorial, expressa pelo desvio padrão relativo. A equação de 

Horwitz (2) foi determinada de forma empírica pela análise de um grande número de 

estudos colaborativos interlaboratoriais, os quais levaram à conclusão de que o RSD 

independe do método, porém é função da concentração. No caso da repetitividade 

(precisão intralaboratorial), o RSD esperado é de um meio a dois terços do RSD 

previsto pela equação de Horwitz.74 Os desvios padrão relativos máximos calculados 

para a precisão intralaboratorial nas concentrações de 5, 50 e 100 ppb são 24, 17 e 

15%, respectivamente. 

��� = 2���,� ��� � 

 Para os analitos MeP, BPF, BPA, PrP, E2, EE2, BuP e BZP os resultados de 

recuperação e precisão ficaram dentro do esperado ou em algum experimento ficaram 

levemente afastados do seus valores esperados, estando adequados para o uso na 

finalidade pretendida. O analito EtP apresentou bons resultados na validação, exceto 

em 5 ppb, sugerindo um limite de quantificação maior que este. Os analitos TCC, 4-

MBC, 4-OP, 4-NP e OD-PABA apresentaram desvios maiores do que o esperado para 

a recuperação e precisão, o que pode comprometer a quantificação destes analitos 

por meio do método desenvolvido nas condições empregadas. 

 Algumas hipóteses foram elaboradas a fim de justificar os ensaios cujo 

desempenho não atingiu os resultados almejados: 

i) COVID-19: a crise gerada pela pandemia de coronavírus impediu que mais 

ensaios e replicatas fossem realizados, ou que uma investigação mais 

aprofundada pudesse ser realizada, limitando a capacidade do método; 

ii) interferentes: observou-se no cromatograma uma significativa quantidade 

de picos, sugerindo que o método é pouco seletivo, sendo capaz de extrair 

uma larga faixa de compostos com diferentes propriedades físico-químicas. 

Esta pode ser uma limitação intrínseca do método, uma vez que o seu 

caráter multiclasse exige a extração de analitos com propriedades distintas. 

iii) limitações instrumentais/técnicas: alguns analitos podem não ter sido tão 

bem separados no HPLC, causando uma sobreposição de picos; alguns dos 

padrões podem ter sofrido degradação. 

(2) 
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iv) características cinéticas e termodinâmicas: a extração e dessorção 

dependem de fatores não identificados, causando um aumento na 

variabilidade esperada. 

A robustez do método foi verificada pelo teste de Youden e os dados foram 

representados por meio de um gráfico de Lenth (Figura 9). Neste gráfico, fatores 

considerados ativos apresentam um efeito maior que a margem de erro superior 

(SME); fatores considerados inativos encontram-se abaixo da margem de erro (ME) e 

fatores entre as duas margens são indefinidos. Para os parâmetros escolhidos dentro 

do intervalo testado, o método se mostrou robusto para todos os analitos. 

Figura 9 – Gráfico de Lenth representando o efeito dos fatores no desempenho do 

método. Legenda: (1) volume de solvente de dessorção; (2) pH; (3) porcentagem de 

NaCl; (4) tempo de extração; (5) tempo de dessorção; (6) velocidade de agitação; e 

(7) altura do recobrimento da barra de extração. 

 

5.3 Fator de enriquecimento 

 Dentre as características presentes em um adsorvente, são relevantes a sua 

área superficial, porosidade e presença de grupos funcionais. Um material poroso 

facilita a entrada dos analitos nos poros e eleva a área superficial, permitindo inclusive 
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o aprisionamento físico na cavidade interna do sorvente.75 O tipo de interação entre o 

analito e a fase extratora depende da presença de grupos funcionais e da polaridade 

da fase extratora como um todo. Na bráctea da Araucaria angustifolia, as interações 

podem se dar de diversas maneiras: a presença de hidroxilas na holocelulose 

permitem ligações de hidrogênio, os grupos éteres podem gerar interações dipolo-

dipolo e a elevada quantidade de anéis aromáticos e ligações carbono-hidrogênio na 

lignina permitem interações π-π e van der Waals.  

A Figura 10 mostra os fatores de enriquecimento para cada analito, que 

apresentam-se em sua maioria superiores a vinte vezes. Os resultados obtidos 

evidenciam a capacidade de pré-concentração da técnica de BAμE, o que é de 

relevante interesse na análise de traços. A fase sorvente apresenta melhor 

desempenho para os analitos menos polares, o que é atribuído ao seu elevado 

percentual de lignina, componente com a presença de anéis aromáticos e maior 

hidrofobicidade, o que favorece tais interações intermoleculares. A existência de 

holocelulose nos materiais lignocelulósicos têm sido questionada na literatura com 

relação à sua eficiência de extração. Sugeriu-se que a presença de muito grupos 

polares faz com que o parâmetro de polaridade (ou hidrofobicidade) do adsorvente 

seja pouco favorável na extração de compostos orgânicos.48 Esta hipótese está 

coerente com os dados experimentais obtidos. 

Figura 10  – Gráfico de barras do fator de enriquecimento de cada analito por detector. 
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5.4 Análise crítica e comparação com outros métodos  da literatura 

 A ideia de se usar uma fita adesiva como agente imobilizante para um sorvente 

sólido e particulado é vantajoso pela homogeneidade que é capaz de ser obtida para 

com a fase extratora fixada ao suporte de polipropileno e pela facilitação na 

manipulação de uma quantidade tão pequena deste material sorvente. O dispositivo 

desenvolvido mostrou-se suficientemente estável, sem que pudessem ser observadas 

significativas perdas de sorvente ou modificação química de uma forma macroscópica. 

Carmo et al.18 realizaram ensaios de estabilidade da fase extratora (bráctea) quando 

reutilizada em TF-SPME, uma técnica de extração de princípios similares à BAµE, os 

quais forneceram bons resultados. A partir desta informação, foi considerado a 

premissa de que as barras de extração são estáveis e reutilizáveis, o que pode ser 

confirmado pelos resultados satisfatórios no processo de validação do método. 

Conforme observado por Neng et al.42, são necessários realizar alguns testes 

para verificar a integridade da barra nas condições experimentais propostas. É sabido 

que o dispositivo de extração apresenta limitações quanto à temperatura (até cerca 

de 40 ºC), alguns solventes e fatores mecânicos, os quais podem ser fatores limitantes 

para a sua aplicação. Para tanto, cuidados no manuseio e operação das barras devem 

ser tomados por parte do operador para garantir sua funcionalidade, incluindo o uso 

de uma pinça. Diferenças significativas podem eventualmente ser observadas na 

utilização de diferentes fitas adesivas, as quais devem ser devidamente testadas. 

Como alternativa ao uso de fita adesiva, alguns ensaios foram realizados utilizando 

as colas de cianoacrilato e epóxi. Estes ensaios mostraram que o uso de cola é 

bastante limitante, por, pelo menos três fatores: solubilidade da cola em algum dos 

solventes (água, ACN, MeOH); baixa aderência à base de polipropileno; e não 

homogeneidade em torno da barra. 

A confecção dos dispositivos pode requerer alguma prática, porém, são 

razoavelmente fáceis de serem preparados. A sua confecção tem um custo 

desprezível, e requereu apenas 100 µL de solvente orgânico para o seu 

condicionamento, enquanto que o procedimento de limpeza para sua reutilização 

necessitou de três ciclos (300 µL de ACN). Isso sugere, de um ponto de vista 

pragmático, que o descarte das barras após o uso pode ser uma opção interessante 

para evitar problemas de degradação do dispositivo, contaminação e efeito de 

memória. Idealmente, o mesmo tipo de solvente utilizado para o condicionamento e 
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limpeza deve ser utilizado para a etapa de dessorção, pois evita a injeção de 

interferentes que são solúveis apenas no solvente de dessorção. 

 A Tabela 8 traz uma comparação entre o método desenvolvido e alguns 

existentes na literatura. Tais métodos têm em comum a determinação de 

contaminantes em amostras aquosas utilizando como preparo de amostras extrações 

em fase sólida e instrumentação similar. Observa-se que os limites de quantificação 

obtidos se assemelham aos demais, sendo eventuais diferenças justificadas por uma 

instrumentação mais sensível (como GC-MS, por exemplo) ou etapas extras no 

procedimento para a evaporação de solvente. Uma instrumentação com detecção 

mais sensível possui geralmente um custo maior e a adição de etapas extras elevam 

o custo de uma análise e a tornam mais laboriosa. É possível observar que a bráctea 

da Araucaria angustifolia é em termos de extração e sensibilidade tão viável quanto 

outras fases extratoras comerciais e alternativas. O método desenvolvido exige uma 

quantidade muito pequena de solvente orgânico, como pode ser evidenciado pela 

etapa de dessorção, característica que enfatiza o seu caráter verde, além de ser ideal 

para a pré-concentração dos analitos em nível traço. 
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Tabela 8  – Comparação com métodos para a determinação de contaminantes emergentes em amostras de água 

Analitos Técnica/Instrumento Volume de 

solvente 

orgânico 

(dessorção) 

Fase sorvente LOQ 

(µg L-1) 

Ref. 

TCC, MeP, EtP, PrP, BuP, 

BZP, OD-PABA, 4-MBC, EE2, 

E2, BPA, BPF, 4-OP e 4-NP 

BAµE/HPLC-DAD-FLD 80 µL Bráctea da Araucaria 

angustifolia 

5,0 Este 

estudo 

MeP, EtP, PrP, BuP, E2, EE2, 

BPA e outros 9 contaminantes 

RDSE/GC-MS 10 mL Oasis HLB 0,06 – 0,44  76 

MeP, EtP, PrP e BuP BAµE/HPLC-DAD 120 µL Cortiça  1,0 – 10,0 77 

MeP, PrP e BuP FPSE/HPLC-DAD 700 µL Sol-gel Carbowax 9,15 – 9,85 78 

BPA, EE2 e outros 6 

contaminantes 

SPE/HPLC-DAD 3 mL Bond Elut C18 0,00003 – 2,2454 79 

E2, EE2 e outros 7 hormônios SBSE/HPLC-DAD 1,5 mL PDMS 0,9 – 3,0 80 

BPA, EE2, 4-OP, 4-NP e 1 

outro contaminante 

DPX/HPLC-FLD 200 µL Si3Py+Cl- 1 – 2  81 
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Tabela 8  – Comparação com métodos para a determinação de contaminantes emergentes em amostras de água (continuação)  

Analitos Técnica/Instrumento Volume de 

solvente 

orgânico 

(dessorção) 

Fase sorvente LOQ 

(µg L-1) 

Ref. 

BPA, 4-OP e 4-NP MSPE/HPLC-DAD 4 mL Hidróxido duplo 

lamelar de Mg-Al 

modificado com Fe 

0,8 – 1,13 82 

BPA, 4-MBC, TCC, BZP e 1 

outro contaminante 

TF-SPME/HPLC-DAD 300 µL Terra diatomácea 5 – 25  83 

RDSE – Extração sortiva em disco rotatório 

FPSE – Extração sortiva em fase têxtil 

DPX – Extração em ponteira descartável 

MSPE – Extração em fase sólida magnética
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6 CONCLUSÃO 

 Um método simples, ambientalmente amigável e de elevada capacidade de 

enriquecimento foi desenvolvido com êxito para a determinação de 14 contaminantes 

emergentes de baixa à alta polaridade, utilizando um cromatógrafo líquido de alta 

eficiência equipado com os detectores de arranjo de diodos e fluorescência. A técnica 

de microextração adsortiva em barra (BAµE) se mostrou promissora devido à 

facilidade de manipulação de fases extratoras altamente particuladas e de elevada 

área superficial. Um biossorvente, a bráctea da Araucaria angustiflolia, foi empregado 

como fase extratora sólida, e que, por se tratar de um resíduo agroflorestal, evidencia 

o seu caráter verde. Além disso, a bráctea é atóxica, biodegradável e de fácil 

obtenção, sendo excelente para a extração de compostos hidrofóbicos. O método 

utiliza uma quantidade reduzida de solvente orgânico, sendo 100 µL para o 

condicionamento e 80 µL para a dessorção. Os parâmetros analíticos de mérito foram 

satisfatórios para a maioria dos analitos nas condições empregadas, atingindo LOQ 

de 5 µg L-1. O método possui o potencial para obtenção de melhores parâmetros 

analíticos de mérito se experimentos adicionais forem realizados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

7 REFERÊNCIAS 

1. Postigo, C. & Richardson, S. Editorial Overview: Drinking water contaminants. 

Curr. Opin. Environ. Sci. Heal. 7, v–vii (2019). 

2. Centers for Disease Control and Prevention, O. Gene-Environment Interaction 

Fact Sheet. (2000). 

3. Fatta-Kassinos, D., Kreuzinger, N. & Rizzo, L. Editorial - “Urban wastewater 

reuse and chemical contaminants of emerging concern”. Chemosphere 248, 

126052 (2020). 

4. Armenta, S., Garrigues, S. & de la Guardia, M. The role of green extraction 

techniques in Green Analytical Chemistry. TrAC - Trends Anal. Chem. 71, 2–8 

(2015). 

5. Godage, N. H. & Gionfriddo, E. Use of natural sorbents as alternative and 

green extractive materials: A critical review. Anal. Chim. Acta 1125, 187–200 

(2020). 

6. Montagner, C. C., Vidal, C. & Acayaba, R. D. Contaminantes emergentes em 

matrizes aquáticas do Brasil: cenário atual e aspectos analíticos, 

ecotoxicológicos e regulatórios. Quim. Nova 40, 1094–1110 (2017). 

7. Taheran, M., Naghdi, M., Brar, S. K., Verma, M. & Surampalli, R. Y. Emerging 

contaminants: Here today, there tomorrow! Environ. Nanotechnology, Monit. 

Manag. 10, 122–126 (2018). 

8. Nawaz, T. & Sengupta, S. Contaminants of Emerging Concern: Occurrence, 

Fate, and Remediation. Advances in Water Purification Techniques (Elsevier 

Inc., 2019). doi:10.1016/b978-0-12-814790-0.00004-1 

9. Gogoi, A. et al. Groundwater for Sustainable Development Occurrence and 

fate of emerging contaminants in water environment : A review. Groundw. 

Sustain. Dev. 6, 169–180 (2018). 

10. Wilkinson, J., Hooda, P. S., Barker, J., Barton, S. & Swinden, J. Occurrence , 

fate and transformation of emerging contaminants in water : An overarching 

review of the fi eld *. Environ. Pollut. 231, 954–970 (2017). 

11. WHO. World Population Prospects: The 2017 Revision. Department of 

Economic and Social Affairs Available at: 

https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-

the-2017-revision.html. (Accessed: 3rd May 2019) 



52 
 

12. Starling, M. C. V. M., Amorim, C. C. & Leão, M. M. D. Occurrence, control and 

fate of contaminants of emerging concern in environmental compartments in 

Brazil. J. Hazard. Mater. 17–36 (2019). doi:10.1016/j.jhazmat.2018.04.043 

13. Hernández, F. et al. The role of analytical chemistry in exposure science: 

Focus on the aquatic environment. Chemosphere 222, 564–583 (2019). 

14. Sébastien, S. & Desrosiers, M. A review of what is an emerging contaminant. 

Chem. Cent. J. 8, 15 (2014). 

15. Birkholz, D. A., Stilson, S. M. & Elliott, H. S. Analysis of Emerging 

Contaminants in Drinking Water - A Review. Comprehensive Water Quality and 

Purification 2, (Elsevier Ltd., 2014). 

16. Chou, K., Lansing, E. & States, U. Endocrine System and Endocrine Disruptors 

☆. Reference Module in Biomedical Sciences (Elsevier Inc., 2019). 

doi:10.1016/B978-0-12-801238-3.11343-1 

17. Vilela, C. L. S., Bassin, J. P. & Peixoto, R. S. Water contamination by 

endocrine disruptors: Impacts, microbiological aspects and trends for 

environmental protection. Environ. Pollut. 235, 546–559 (2018). 

18. do Carmo, S. N., Merib, J. & Carasek, E. Bract as a novel extraction phase in 

thin-film SPME combined with 96-well plate system for the high-throughput 

determination of estrogens in human urine by liquid chromatography coupled to 

fluorescence detection. J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 

1118–1119, 17–24 (2019). 

19. Aris, A. Z., Shamsuddin, A. S. & Praveena, S. M. Occurrence of 17α-

ethynylestradiol (EE2) in the environment and effect on exposed biota: A 

review. Environ. Int. 69, 104–119 (2014). 

20. Romani, M. & Banelli, B. Epigenetics, Public Health, Lifestyle, and 

Chemoprevention. in Epigenetics of Cancer Prevention (Elsevier, 2019). 

21. Ma, Y. et al. The adverse health e ff ects of bisphenol A and related toxicity 

mechanisms. 176, (2019). 

22. Villar-navarro, M., Ramos-payán, M., Fernández-torres, R., Callejón-mochón, 

M. & Bello-lópez, M. Á. Science of the Total Environment A novel application of 

three phase hollow fi ber based liquid phase microextraction ( HF-LPME ) for 

the HPLC determination of two endocrine disrupting compounds ( EDCs ), n-

octylphenol and n-nonylphenol , in environmental . Sci. Total Environ. 443, 1–6 

(2013). 



53 
 

23. Brausch, J. M. & Rand, G. M. A review of personal care products in the aquatic 

environment: Environmental concentrations and toxicity. Chemosphere 82, 

1518–1532 (2011). 

24. Kajta, M., Rzemieniec, J., Wnuk, A. & Lasoń, W. Triclocarban impairs 

autophagy in neuronal cells and disrupts estrogen receptor signaling via 

hypermethylation of specific genes. Sci. Total Environ. 701, 1–15 (2020). 

25. Golden, R. & Gandy, J. A Review of the Endocrine Activity of Parabens and 

Implications for Potential Risks to Human Health. 435–458 (2005). 

doi:10.1080/10408440490920104 

26. Díaz-Cruz, M. S. & Barceló, D. Chemical analysis and ecotoxicological effects 

of organic UV-absorbing compounds in aquatic ecosystems. TrAC - Trends 

Anal. Chem. 28, 708–717 (2009). 

27. Novelli, Y. S., Molero, G. C., Soares, M. L. G. & De-rosa, T. Brazilian 

mangroves. 3, (2000). 

28. Bayen, S. Occurrence, bioavailability and toxic effects of trace metals and 

organic contaminants in mangrove ecosystems: A review. Environ. Int. 48, 84–

101 (2012). 

29. Froehner, S., MacHado, K. S., Stefen, E. & Nolasco, M. Occurrence of sexual 

hormones in sediments of mangrove in Brazil. Water. Air. Soil Pollut. 219, 591–

599 (2011). 

30. Celeiro, M. et al. Determination of multiclass personal care products in 

continental waters by solid-phase microextraction followed by gas 

chromatography-tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 1607, 460398 

(2019). 

31. Čelić, M. et al. Environmental analysis: Emerging pollutants. Liq. Chromatogr. 

Appl. Second Ed. 2, 451–477 (2017). 

32. Stevenson, D. Sample Preparation. in High Performance Liquid 

Chromatography Fundamental Principles and Practice (eds. Lough, W. & 

Wainer, I.) (Blackie Academic and Professional, 1995). 

33. Moldoveanu, S. C. & David, V. Properties of Analytes and Matrices 

Determining HPLC Selection. Selection of the HPLC Method in Chemical 

Analysis (2017). doi:10.1016/b978-0-12-803684-6.00005-6 

34. [Internet], H. S. D. B. Hazardous Substances Data Bank [Internet]. Bethesda 

(MD): National Library of Medicine (US) Available at: 



54 
 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB. (Accessed: 27th May 

2019) 

35. ChemAxon. Chemicalize. (2019). 

36. Lanças, F. M. Capítulo 12 – Preparo da Amostra. in Cromatografia líquida 

moderna 251–313 (Editora Átomo, 2009). 

37. Tobiszewski, M., Mechlińska, A., Zygmunt, B. & Namieśnik, J. Green analytical 

chemistry in sample preparation for determination of trace organic pollutants. 

TrAC - Trends Anal. Chem. 28, 943–951 (2009). 

38. Carasek, E., Morés, L. & Merib, J. Basic principles, recent trends and future 

directions of microextraction techniques for the analysis of aqueous 

environmental samples. Trends Environ. Anal. Chem. 19, e00060 (2018). 

39. Arthur, C. L. & Pawliszyn, J. Solid Phase Microextraction with Thermal 

Desorption Using Fused Silica Optical Fibers. Anal. Chem. 62, 2145–2148 

(1990). 

40. Nogueira, J. M. F. Microextração adsortiva em barra (BAµE): Um conceito 

analítico inovador para microextração estática. Sci. Chromatogr. 5, 275–283 

(2013). 

41. Baltussen, E., Sandra, P., David, F. & Cramers, C. Stir bar sorptive extraction 

(SBSE), a novel extraction technique for aqueous samples: Theory and 

principles. J. Microcolumn Sep. 11, 737–747 (1999). 

42. Neng, N. R., Silva, A. R. M. & Nogueira, J. M. F. Adsorptive micro-extraction 

techniques-Novel analytical tools for trace levels of polar solutes in aqueous 

media. J. Chromatogr. A 1217, 7303–7310 (2010). 

43. Pawliszyn, J. Chapter 2 Theory of Solid-Phase Microextraction. in Handbook of 

Solid Phase Microextraction 50–51 (Elsevier, 2012). 

44. David, F., Ochiai, N. & Sandra, P. Trends in Analytical Chemistry Two decades 

of stir bar sorptive extraction : A retrospective and future outlook. Trends Anal. 

Chem. 112, 102–111 (2019). 

45. Jaroniec, M. Review Partition and displacement models in reversed-phase 

liquid chromatography with mixed eluents. 656, 37–50 (1993). 

46. Wells, M. J. M. & Winefordner, J. D. Chapter 2 Principles of extraction and the 

extraction of semivolatile organics from liquids. in Sample Preparation in 

Analytical Chemistry 37–138 (John Wiley & Sons, 2003). 

47. Nogueira, J. M. F. Novel sorption-based methodologies for static 



55 
 

microextraction analysis: A review on SBSE and related techniques. Anal. 

Chim. Acta 757, 1–10 (2012). 

48. Tran, V. S. et al. Bioresource Technology Typical low cost biosorbents for 

adsorptive removal of specific organic pollutants from water. 182, 353–363 

(2015). 

49. Carasek, E., Bernardi, G., Do Carmo, S. N. & Vieira, C. M. S. Alternative green 

extraction phases applied to microextraction techniques for organic compound 

determination. Separations 6, (2019). 

50. Joly, A. B. Divisão Gymmnospermae. in Botânica: introdução à taxonomia 

vegetal 212 (Editora Nacional, 1993). 

51. Basso, C. M. G. a Araucária E a Paisagem Do Planalto Sul Brasileiro Araucaria 

and Shouthern. Rev. Direito Publico 5, 1–11 (2010). 

52. Jacinto, R. C., Brand, M. A., Rios, P. D. A., Da Cunha, A. B. & Allegretti, G. 

Análise da qualidade energética da falha de pinhão para a produção de 

briquetes. Sci. For. Sci. 44, 821–829 (2016). 

53. Mattos, J. R. Estudo biológico do pinheiro brasileiro. in O pinheiro brasileiro 

129–179 (Editora da UFSC, 2011). 

54. Alonso, D. M., Wettstein, S. G. & Dumesic, J. A. Bimetallic catalysts for 

upgrading of biomass to fuels and chemicals. Chem. Soc. Rev. 41, 8075–8098 

(2012). 

55. do Carmo, S. N. et al. A low-cost biosorbent-based coating for the highly 

sensitive determination of organochlorine pesticides by solid-phase 

microextraction and gas chromatography-electron capture detection. J. 

Chromatogr. A 1525, 23–31 (2017). 

56. Khan, M. U. & Ahring, B. K. Lignin degradation under anaerobic digestion : In fl 

uence of lignin modi fi cations -A review. Biomass and Bioenergy 128, (2019). 

57. Cardoso, N. F. et al. Removal of remazol black B textile dye from aqueous 

solution by adsorption. Desalination 269, 92–103 (2011). 

58. Scortegagna, D. Pinhão & Araucária. 30 abr. 2016. 1 fotografia Available at: 

https://www.flickr.com/photos/douglucas/26782556401. (Accessed: 11th May 

2019) 

59. Suterio, N. G., Do Carmo, S. N., Budziak, D., Merib, J. & Carasek, E. Use of a 

natural sorbent as alternative solid-phase microextraction coating for the 

determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by gas 



56 
 

chromatography-mass spectrometry. J. Braz. Chem. Soc. 29, 2417–2425 

(2018). 

60. Dias, A. N., da Silva, A. C., Simão, V., Merib, J. & Carasek, E. A novel 

approach to bar adsorptive microextraction: Cork as extractor phase for 

determination of benzophenone, triclocarban and parabens in aqueous 

samples. Anal. Chim. Acta 888, 59–66 (2015). 

61. Mafra, G. et al. Low-cost approach to increase the analysis throughput of bar 

adsorptive microextraction (BAµE) combined with environmentally-friendly 

renewable sorbent phase of recycled diatomaceous earth. Talanta 178, 886–

893 (2018). 

62. Chemat, F. et al. Ultrasound assisted extraction of food and natural products. 

Mechanisms, techniques, combinations, protocols and applications. A review. 

Ultrason. Sonochem. 34, 540–560 (2017). 

63. Novaes, C. G. et al. A review of multivariate designs applied to the optimization 

of methods based on inductively coupled plasma optical emission spectrometry 

(ICP OES). Microchem. J. 128, 331–346 (2016). 

64. De Souza, M. P., Rizzetti, T. M., Francesquett, J. Z., Prestes, O. D. & Zanella, 

R. Bar adsorptive microextraction (BAμE) with a polymeric sorbent for the 

determination of emerging contaminants in water samples by ultra-high 

performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Anal. 

Methods 10, 697–705 (2018). 

65. Lundstedt, T. et al. Experimental Design and Optimization. Chemom. Intell. 

Lab. Syst. 42, 3–40 (1998). 

66. ICH. VALIDATION OF ANALYTICAL PROCEDURES: TEXT AND 

METHODOLOGY Q2(R1). (2005). 

67. Karageorgou, E. & Samanidou, V. Youden test application in robustness 

assays during method validation. J. Chromatogr. A 1353, 131–139 (2014). 

68. Zhang, Y. et al. Effects of ionic strength on removal of toxic pollutants from 

aqueous media with multifarious adsorbents: A review. Sci. Total Environ. 646, 

265–279 (2019). 

69. Zeng, E. Fast Analytical Techniques on Microextraction. in Persistent Organic 

Pollutants (POPs): Analytical Techniques, Environmental Fate and Biological 

Effects (2015). 

70. Tham, M. K. & Gubbins, K. E. Effect of salts on the diffusion of dissolved non-



57 
 

electrolytes. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1 Phys. Chem. Condens. Phases 

68, 1339–1346 (1972). 

71. Peris-Vicente, J., Esteve-Romero, J. & Carda-Broch, S. Validation of Analytical 

Methods Based on Chromatographic Techniques: An Overview. Anal. Sep. Sci. 

1757–1808 (2015). doi:10.1002/9783527678129.assep064 

72. Andrade, D. F. & Ogliari, P. J. Estatística para as ciências agrárias e 

biológicas. (Editora da UFSC, 2017). 

73. AOAC. Appendix F: Guidelines for Standard Method Performance 

Requirements. AOAC Off. Methods Anal. 1–17 (2016). 

74. Boyer, K. W., Horwitz, W. & Albert, R. Interlaboratory Variability in Trace 

Element Analysis. Anal. Chem. 57, 454–459 (1985). 

75. Pawliszyn, J. Chapter 4 SPME Commercial Devices and Fibre Coatings. in 

Handbook of Solid Phase Microextraction 110–111 (2012). 

76. Arismendi, D., Becerra-Herrera, M., Cerrato, I. & Richter, P. Simultaneous 

determination of multiresidue and multiclass emerging contaminants in waters 

by rotating-disk sorptive extraction–derivatization-gas chromatography/mass 

spectrometry. Talanta 201, 480–489 (2019). 

77. Morelli, D. C., Mafra, G., Santos, A. V., Merib, J. & Carasek, E. Designing a 

green device to BAμE: Recycled cork pellet as extraction phase for the 

determination of parabens in river water samples. Talanta 219, 121369 (2020). 

78. Gülle, S. et al. Application of a fabric phase sorptive extraction-high 

performance liquid chromatography-photodiode array detection method for the 

trace determination of methyl paraben, propyl paraben and butyl paraben in 

cosmetic and environmental samples. Anal. Methods 11, 6136–6145 (2019). 

79. Salvatierra-Stamp, V. D. C., Ceballos-Magaña, S. G., Gonzalez, J., Jurado, J. 

M. & Muñiz-Valencia, R. Emerging contaminant determination in water samples 

by liquid chromatography using a monolithic column coupled with a photodiode 

array detector. Anal. Bioanal. Chem. 407, 4661–4670 (2015). 

80. Almeida, C. & Nogueira, J. M. F. Determination of steroid sex hormones in 

water and urine matrices by stir bar sorptive extraction and liquid 

chromatography with diode array detection. J. Pharm. Biomed. Anal. 41, 1303–

1311 (2006). 

81. Corazza, G., Merib, J., Magosso, H. A., Bittencourt, O. R. & Carasek, E. A 

hybrid material as a sorbent phase for the disposable pipette extraction 



58 
 

technique enhances efficiency in the determination of phenolic endocrine-

disrupting compounds. J. Chromatogr. A 1513, 42–50 (2017). 

82. Zhou, Q., Lei, M., Li, J., Zhao, K. & Liu, Y. Sensitive determination of bisphenol 

A, 4-nonylphenol and 4-octylphenol by magnetic solid phase extraction with 

Fe@MgAl-LDH magnetic nanoparticles from environmental water samples. 

Sep. Purif. Technol. 182, 78–86 (2017). 

83. Kirschner, N. et al. Novel approach to high-throughput determination of 

endocrine disruptors using recycled diatomaceous earth as a green sorbent 

phase for thin-film solid-phase microextraction combined with 96-well plate 

system. Anal. Chim. Acta 996, 29–37 (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

8 APÊNDICE 

Apêndice A – Curvas de calibração e resíduos 
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Apêndice B – Otimização das condições para a dessor ção 

Tabela B1  – Tabela em escala de cores, mostrando a resposta em percentual 

normalizada para cada experimento de solvente de dessorção (Tabela 3). A área do 

analito foi dividida pela maior área obtida para este mesmo analito. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor via software Microsoft Excel 2013. 

Figura B1  – Superfície de resposta gerada pelo planejamento simplex centroide com 

resposta média normalizada 

 

Modelo quadrático. R2=0,8847; R2 ajustado=0,7887. 

Equação v = 97,9x + 68,1y + 7,9z + 73,0xy + 79,1xz + 21,2yz 

Fonte: Elaborado pelo autor via software StatSoft Statistica 10. 
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Apêndice C – Otimização das condições para a extraç ão 

Figura C1  – Perfil de resposta para o planejamento composto central NaCl (y) versus 

pH (x) 

 

Modelo linear + quadrático. R2 = 0,73974, R2 ajustado = 0,60961. Tempo = 180 min. 

Equação z = - 127,0 + 37,8x - 3,2x2 - 0,5y + 0,05y2 + 82,1 

Fonte: Elaborado pelo autor via software StatSoft Statistica 10. 

Figura C2  – Perfil de resposta para o planejamento composto central Tempo (y) 

versus NaCl (x) 

 

Modelo linear + quadrático. R2 = 0,73974, R2 ajustado = 0,60961. pH = 6,0. 

Equação z = - 127,0 - 0,5x + 0,05x2 + 0,8y - 0,002y2 + 111,1. 

Fonte: Elaborado pelo autor via software StatSoft Statistica 10. 
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Figura C3  – Perfil de resposta para o planejamento composto central Tempo (y) 

versus pH (x) 

 
Modelo linear + quadrático. R2 = 0,73974, R2 ajustado = 0,60961. NaCl = 30%. 

Equação z = - 127,0x - 3,2x2 + 0,8y - 0,002y2 + 27,9. 

Fonte: Elaborado pelo autor via software StatSoft Statistica 10. 

Tabela C1  – Tabela em escala de cores, mostrando a resposta em percentual 

normalizada para cada experimento do planejamento composto central (Tabela 4). A 

área do analito foi dividida pela maior área obtida para este mesmo analito. 
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Apêndice D – Formulário  

OTIMIZAÇÃO MULTIVARIADA 

�̅� = ��� ∙ �! ∙ … ∙ �#
$  

�1, �2, … , �&é a área do enésimo analito  

�'( é a média geométrica das áreas dos analitos do experimento j 

)*+,*-. /%1 =  
�̅�

2�̅�3
456

∙ 100  

*MAX é referente à maior média geométrica dentre os experimentos realizados 

 

OTIMIZAÇÃO UNIVARIADA 

8'� =
�� + �! + ⋯ + �#

&
 

�1, �2, … , �&é a área do analito da enésima replicata 

8' ( é a média aritmética da área do analito de n replicatas 

Á<). &,<8.=>?.@. /%1 =  
8'�

28'�3
456

∙ 100 

*MAX é referente à maior média aritmética para o analito j 

 


