
Resumo:
Os compostos fenólicos constituem uma classe de substâncias orgânicas cuja estrutura básica é formada pelo
fenol. Essas substâncias estão presentes naturalmente em ambientes aquáticos em condições controladas.
Entretanto, podem ser introduzidos ao sistema, causando desequilíbrios, por meio do descarte inadequado em
corpos d’água de materiais poliméricos, de produtos petroquímicos, de cosméticos e de agrotóxicos. Em função
de suas altas reatividade e toxicidade, o compostos fenólicos são considerados poluentes prioritários por
importantes órgãos de fiscalização como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA), a
União Europeia e, no âmbito nacional, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Nesse trabalho foi
realizado um estudo teórico e prático sobre a importância do monitoramento desses contaminantes em
ambientes aquáticos. Uma revisão bibliográfica foi elaborada sobre o preparo de amostras, o planejamento de
experimentos e a validação de métodos analíticos. A técnica de preparo de amostras por Microextração em Fase
Sólida (SPME) mostra-se promissora na análise ambiental de poluentes a nível traço, principalmente quando
associada à Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas (GC/MS). Dentre as principais
inovações, a Microextração em Fase Sólida com Fibra Resfriada (CF-SPME) destaca-se por potencializar a
eficiência da extração, demonstrando ser uma importante contribuição para as análises do fenol e seus derivados
em amostras aquosas. O emprego de técnicas de planejamento de experimentos auxilia na obtenção do máximo
de informações sobre um sistema em estudo por meio da execução de um número reduzido de experimentos,
mantendo-se a confiabilidade estatística. O conhecimento aprimorado por meio desse trabalho foi utilizado para
a realização de projeções futuras acerca do que se pretende executar para a otimização e a validação do método
de identificação e quantificação de compostos fenólicos em água por SPME-GC/MS.
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