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Capítulo VIII  
Conclusões 
 

O método de SPE-LC-ESI-MS/MS optimizado e validado para a análise de 

desreguladores endócrinos em águas permite a detecção e quantificação de todos os 

compostos estudados: estriol, bisfenol A, dietilestilbestrol, estrona, 17 -estradiol, 17 -

etinilestradiol, progesterona, octilfenol, mestranol e nonilfenol. 

O método cromatográfico (LC-ESI-MS/MS) é linear com bons coeficientes de 

determinação (entre 0,9962 e 0,9999, para o estriol e dietilestilbestrol, 

respectivamente) e excelentes coeficientes de variação do método, inferiores a 4,0%. 

Os intervalos de linearidade, em termos de amplitude, variaram entre 1-40 g/L 

(dietilestilbestrol e estrona) e 20-400 g/L (bisfenol A). 

O método apresenta uma boa precisão no intervalo de linearidade dos compostos. Em 

condições de repetibilidade, a maioria dos compostos apresenta um coeficiente de 

variação inferior a 10%, à excepção do mestranol (12%) e da estrona na gama baixa 

de linearidade (17%). O coeficiente de variação diminui na zona superior do intervalo 

de linearidade (0,45 e 7,8%). Em condições de precisão intermédia a maioria dos 

compostos apresenta um coeficiente de variação inferior a 10%, à excepção do 

etinilestradiol (17%). 

O método LC-ESI-MS/MS apresenta limites de detecção entre 0,59 e 18 g/L e limites 

de quantificação entre 2 e 60 g/L (para o dietilestilbestrol e o 17 -etinilestradiol, 

respectivamente). 

A razão MRM1/MRM2 mostrou ser estável ao longo do intervalo de linearidade, 

apresentando coeficientes de variação entre 2,1 e 7,9%, à excepção da estrona, 17 -

etinilestradiol e nonilfenol que excedem o valor de 10% (16, 12 e 15%, 

respectivamente).     

Na técnica de extracção em fase sólida (SPE) não se verificaram diferenças 

significativas entre os cartuchos testados, Isolute C18(EC) e Oasis HLB. As melhores 

condições obtiveram-se com o sistema de eluentes metanol:acetona (3:2), a um fluxo 

de passagem da amostra de 30 mL/min, com um tempo de secagem de cartucho de 5 

min e usando as condições de 40 ºC, a uma pressão de 0,2 bar, para a concentração 

do eluído, no Turbovap. 

A recuperação nas várias matrizes variou entre 32 (dietilestilbestrol em água 

superficial) e 82% (mestranol na água da rede de distribuição). No entanto, as 
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recuperações para os diversos compostos não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas entre as várias matrizes. 

A determinação das incertezas associadas ao método global, SPE-ESI-MS/MS, permitiu 

concluir que a maior componente de incerteza estava associada à recta de calibração 

e a menor componente de incerteza associada à precisão intermédia dos ensaios de 

recuperação. De acordo com a abordagem baseada em dados de validação e/ou 

controlo da qualidade do método analítico (incerteza associada à precisão e à 

exactidão nos estudos de recuperação) a estimativa da incerteza expandida foi inferior 

a 30%. A redução dos intervalos de linearidade, com base no cálculo das incertezas, 

permitiu definir a gama de trabalho para cada composto alvo, a qual se traduziu numa 

melhoria dos vários parâmetros de linearidade (coeficiente de variação do método 

entre 0,02 e 4,0%). A gama de trabalho, em termos de amplitude, variou entre 2-40 

g/L (dietilestilbestrol) e 30-400 g/L (bisfenol A). Após a determinação das incertezas, 

todos os compostos em estudo cumprem os requisitos internos e normativos 

aplicáveis. 

Os limites de determinação para o método global SPE-LC-ESI-MS/MS, calculados com 

base no valor médio de recuperação obtido nas várias matrizes estudadas, 

apresentam valores entre 5 e 150 ng/L (para o dietilestilbestrol e o 17 -etinilestradiol, 

respectivamente). Nas amostras analisadas nenhum dos compostos em estudo foi 

detectado em concentrações quantificáveis. No entanto, foram encontradas 

quantidades vestigiais dos compostos bisfenol A, dietilestilbestrol, 17 -etinilestradiol, 

progesterona, octilfenol, mestranol e nonilfenol. Em nenhuma amostra foram 

encontrados vestígios de estriol, estrona ou 17 -estradiol. Embora o universo de 

amostras fosse reduzido, os resultados obtidos são um bom indicador de que as águas 

captadas, tratadas, aduzidas e distribuídas pela EPAL não representam um risco para 

a saúde pública no que se refere aos compostos em análise. 

No que diz respeito à vertente funcional do método optimizado e à sua aplicação em 

rotina, trata-se de um método rápido, com tempos de extracção/concentração de 

amostra (500 mL) de aproximadamente uma hora, e com uma duração de vinte e 

cinco minutos para a realização da análise cromatográfica.  

Do ponto de vista ambiental, o método não requer grandes quantidades de solventes 

orgânicos, devendo ser seguidas as boas práticas e cumpridos os requisitos legais 

aplicáveis, com vista à adequada eliminação dos resíduos resultantes. 

Desta forma, podemos afirmar que o método de SPE-LC-ESI-MS/MS pode ser 

implementado como método de rotina no controlo da qualidade da água para consumo 

humano, no que se refere aos compostos alvo. 


