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Introdução 

Métodos miniaturizados de extração têm se 

destacado na literatura, pois permitem melhor 

controle das variáveis envolvidas no processo, 

necessitam de menores volumes de solventes e por 

isso são considerados ambientalmente amigáveis, 

sendo que a microextração por solvente (SME) vem 

recebendo grande atenção atualmente
1
. 

Neste trabalho foi empregada a SME em modo 

de extração em duas etapas (Two-step SME)
2
 para 

a extração de fenol, o-cresol, m-cresol, p-cresol e 

2,4-dimetilfenol (2,4-DMF) em padrões aquosos, 

sendo a quantificação realizada por Cromatografia 

em fase Líquida de Alta Eficiência, com detecção 

por arranjo de diodos (HPLC/DAD)
2
.  

Resultados e Discussão 

As determinações cromatográficas foram 

efetuadas em um cromatógrafo Waters usando 

coluna Kromasil (C18, 250 x 4,6 mm e 5 µm) a 40 

°C. A fase móvel foi composta por MeOH:HAc 1% 

(55:45) v/v, volume de injeção de 20 µL e detecção 

realizada em  de 270 nm. Inicialmente foram 

avaliadas as variáveis do procedimento via Two-step 

SME, visando obter as melhores condições de 

extração, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Condições de extração (Two-step SME). 

Variáveis Resultados* 

Tempo de agitação (min) 10 

Volume de n-octanol (µL) 900 

Volume de solução padrão (mL) 25,0 

% de NaCl (m/v) 20 

pH (22°C) 5,0 

Concentração de NaOH (mol L
-1

) 0,50 
*n=3; temperatura = 22 ± 2 °C; agitação magnética = 600 rpm e 
fenóis em concentração de 100 ug L

-1
. 

 

Foram preparadas curvas analíticas (5 pontos, 

n=3) por Two-step SME com concentrações (µg L
-1

) 

de fenol e dos cresóis na faixa de 5,00 a 100,0, e do 

2,4-DMF entre 25,0 e 500,0, sendo observadas 

linearidades adequadas, com r superior a 0,999. 

Com base nos fatores de pré-concentração, entre 

15 e 70 X, foram calculados os limites de 

quantificação (LQ = 10xs/S), onde s = estimativa de 

desvios padrão dos coeficientes lineares e S = 

coeficiente angular médio das curvas analíticas, 

sendo obtidos LQ de 1,10 a 4,35 µg L
-1

 para fenol e 

cresóis e 19,5 g L
-1

 para o 2,4-DMF. A Tabela 2 

apresenta os resultados de exatidão e precisão.  

 

Tabela 2. Percentuais médios de recuperação (R) 

 
6,00 µg L

-1
 40,0 µg L

-1
 

C R C R 

Fenol 6,3 ± 0,5 105 41 ± 2 103 
m+p-cresol 6,3 ± 0,3 105 38 ± 2 95 
o-cresol 6,0 ± 0,5 100 42 ± 1 105 
2,4-DMF - - 45 ± 4 114 
C = em µg L

-1
 ± estimativas de desvios padrão (n=3). 

 

Foi verificada exatidão adequada com 

recuperações próximas a 100% e precisão 

satisfatória, com valores de desvio padrão relativo 

entre 4,8% e 8,9%. 

Conclusões 

O método empregando SME em duas etapas 

(Two-step SME) foi adequado para a determinação 

dos compostos fenólicos, de acordo com os 

parâmetros de mérito obtidos. Esse método será 

aplicado para a determinação dos analitos em 

extratos aquosos de solo e de xisto retortado (XR), 

visando avaliar o emprego do XR como 

condicionador de solos. 
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