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Introdução 

Atualmente, existem técnicas capazes de determinar 
metais a níveis traços, tais como GF AAS e ICP-MS; 
entretanto o custo para a aquisição e manutenção 
destes equipamentos é extremamente elevado. 
Assim sendo, procedimentos de pré-concentração em 
fase sólida acoplados com FAAS têm sido utilizados 
com êxito visando análises com baixo custo e 
satisfatória sensibilidade. Dentre os adsorventes 
utilizados tem-se destaque para os polímeros 
ionicamente impressos (IIPs), que se baseiam na 
interação do metal, com os monômeros ligantes, 
resultando na formação de cavidades 
complementares em tamanho em relação ao 
template. Estudos envolvendo extração em fase 
sólida de íons metálicos têm reportado que o uso de 
surfactantes catiônicos na síntese de polímeros 
impressos confere maior seletividade e capacidade 
adsortiva, quando comparado com polímeros 
sintetizados na ausência do surfactante.

1
 Porém, 

estudos desta natureza são reportados para 
polímeros inorgânicos preparados via processo sol-
gel. No presente trabalho, foi avaliado o desempenho  
de um copolímero orgânico - poli(acrilamida-co-
etilenoglicol dimetacrilato) sintetizado em meio 
homogêneo  duplamente impresso com Co

2+
 e 

surfactante catiônico CTAB para pré-concentração de 
cobalto em sistema FIA-FAAS. 

Resultados e Discussão 

A síntese do poli(acrilamida-co-etilenoglicol 
dimetacrilato) duplamente impresso consistiu na  
solubilização de 0,2096 g de brometo de 
cetiltrimetilamônio (CTAB) em 10,0 mL de etanol, 
seguido da adição de 0,1023 g de Co(NO3)2.6H2O e 
1,2537 g de acrilamida. A mistura obtida foi misturada 
manualmente com a ajuda de um bastão de vidro. 
Em seguida, foram adicionados à mistura 250 mg de 
2,2’-azobis-isobutironitrila (AIBN) e 5,0 mL de 
etilenoglicol dimetacrilato (EGDMA). Foi borbulhado 
gás nitrogênio por 5 minutos na reação e, 
posteriormente o frasco foi selado. Essa mistura foi 
polimerizada a 60°C por 24 horas. Na sequência, o 
polímero foi triturado em almofariz e peneirado para 
obtenção de partículas com diâmetro menores que 
106 µm. Por fim, o material foi lavado com etanol 
absoluto para a retirada do surfactante e com HNO3 

2,5 mol L
-1

 para a retirada do analito (Co
2+

). Após a 
síntese, o adsorvente foi empacotado em uma 
minicoluna e desenvolvido um método de pré-
concentração de Co

2+
 acoplado ao FAAS. O método 

proposto foi otimizado a partir de um planejamento 
fatorial 2

5-1
 e metodologia de superfície de resposta 

(Figura 1). Nas condições otimizadas, 20,0 mL de 
solução de Co

2+
 são pré-concentrados em 50 mg de 

copolímero, numa vazão de 9,0 mL min
-1

 em pH 8,65 
(tamponada em tampão amoniacal 0,007 mol L

-1
).  A 

eluição foi realizada com HNO3 2,5 mol L
-1

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Superfície de resposta. 
 

O método proposto apresentou limite de quantificação 

(LQ) de 0,590 g L
-1

, fator de pré-concentração (FP) 
de 37, índice de consumo (IC) de 0,539 mL, eficiência 
de concentração (EC) de 16,61 min

-1
 e frequência 

analítica (FA) de 22,64 h
-1

 e uma faixa linear de 5,0 a 
200,0 µg L

-1
. 

Conclusões 

Através dos estudos realizados verificou-se que o 

copolímero apresenta características vantajosas em 

sistemas de pré-concentração, devido ao baixo LQ, 

reduzido IC, alto FP e alta FA. Copolímeros na 

presença e/ou ausência de surfactante e de 

Co(NO3)2.6H2O serão preparados com intuito de 

avaliar o efeito da impressão química nas 

propriedades seletivas e morfológicas do copolímero.   
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