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Introdução 
Extração em fase sólida é uma das ferramentas 

mais empregadas para extração e/ou pré-

concentração de analitos presentes em matrizes 

complexas
1
. Há um grande número de sorventes 

disponíveis comercialmente, mas a fim de melhorar 

a seletividade e aumentar à resistência física e 

mecânica do adsorvente, a síntese de um polímero 

se faz necessária. Os polímeros normalmente são 

sintetizados a partir da polimerização em bulk, 

tornando necessária a moagem e peneiração do 

mesmo, além de ser moroso e as partículas 

apresentarem forma aleatória limitando a sua 

aplicabilidade
2
. Nesse contexto, tem-se empregado a 

polimerização via método de precipitação, no qual se 

utiliza uma maior quantidade de solvente comparado 

ao bulk permitindo a obtenção de partículas esféricas 

e mais uniformes, pois em sistemas mais diluídos o 

crescimento polimérico é incapaz de ocupar todo o 

volume e as partículas ficam dispersas no solvente. 

Resultados e Discussão 
Para a síntese do polímero adicionou-se 8 mmol do 

monômero (1-vinilimidazol) em 20 mL de solvente 

porogênico (ACN:CHCl3 ,19:1, v/v) a 0º C por 30 

min. Em seguida, foram adicionados 25 mmol de 

agente de ligação cruzada (trimetilpropano 

trimetacrilato), 300 mg de iniciador radicalar (AIBN) 

e 130 mL do solvente porogênico. Purgou-se 

nitrogênio por 15 minutos. O frasco foi transferido 

para banho com aquecimento e agitação magnética. 

A temperatura foi alterada de 25 a 60 ºC em 90 min 

e mantida por 24 h. As partículas poliméricas obtidas 

foram filtradas a vácuo e colocadas em estufa por 48 

h a 60ºC. Para a retirada do excesso de reagente do 

polímero foi utilizado lavagem por Soxhlet com uma 

mistura de MeOH:HAc (9:1, v/v). A fim de avaliar o 

efeito do pH na adsorção do herbicida, 10 mL de 

soluções de tebuthiuron (em pH 2, 4, 6, 8 e 10) 

foram agitados por 1 hora com 50 mg de polímero. 

Observou-se que o polímero adsorve igualmente em 

todas as faixas de pH estudada. Tendo em vista a 

robustez na adsorção do tebuthiuron em relação ao 

pH, realizou-se estudos de pré-concentração em 

cartuchos de SPE mantendo o pH da solução do 

herbicida em 6, pré-concentrando 6 mL da solução 

do herbicida (20 mg L
-1

) em 100 mg do polímero 

acondicionados no cartucho de SPE. Para a eluição 

foram testados diferentes solventes (diclorometano, 

acetona, etanol, clorofórmio, acetonitrila e metanol) 

utilizando alíquotas de 2mL (x3). A eluição 

quantitativa do herbicida foi obtida fazendo uso de 

metanol. Estudos em batelada foram realizados com 

intuito de determinar o tempo de equilíbrio do 

herbicida entre a fase sólida e a solução, no qual 50 

mg do polímero foram agitados com 10 mL de uma 

solução aquosa do herbicida variando o tempo de 0 

a 90 min. Verificou-se que o tempo de equilíbrio foi 

de 20 min com adsorção de 1,84 mg de analito/g de 

polímero. O modelo cinético que melhor se ajustou 

aos dados experimentais foi o de pseudossegunda 

ordem. Estudos de isoterma foram realizados em 

batelada. A partir do tempo de equilíbrio, analisou-se 

o efeito do aumento da concentração na adsorção do 

herbicida, 50 mg de polímero foi adicionado a 10 mL 

de solução aquosa do herbicida de concentrações 

que variaram de 5 a 2000 mg L
-1

, submetendo-se 

essa mistura a agitação constante de 120 rpm e seus 

sobrenadantes analisados por HPLC. Modelos de 

isoterma foram aplicados aos dados experimentais e 

o que melhor descreveu foi o de Langmuir-

Freundlich para dois sítios com capacidade de 

adsorção de 196 mg de herbicida/g de polímero. 

Para determinar a capacidade máxima adsortiva do 

material foi realizada uma curva de ruptura 

utilizando 200 mg do polímero empacotado em 

cartucho de SPE e uma solução do herbicida de 100 

mg L
-1

. Através da leitura do efluente da coluna 

determinou-se que a concentração de ruptura foi de 

19,01 mg g
-1

 e a capacidade máxima de adsorção de 

54,33 mg g
-1

 em condições dinâmicas. 

Conclusões 
Os estudos mostraram que o polímero de 

poli(vinilimidazol) polimerizado via precipitação é 

promissor na extração/pré-concentração do herbicida 

tebuthiuron. Mediante as características satisfatórias 

obtidas até o momento, uma metodologia de pré-

concentração para determinação do tebuthiuron por 

HPLC está sendo desenvolvida. 
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