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Introdução 

Diariamente, os seres vivos estão sendo expostos 
ao cobre, seja através de águas ou alimentos. 
Devido à baixa concentração deste analito, tornam-
se necessárias etapas de pré-concentração para 
quantificá-lo, em especial quando técnicas 
relativamente pouco sensíveis são utilizadas, como 
a espectrometria de absorção atômica em chama. A 
extração em fase sólida tem sido vastamente 
empregada devido à facilidade de manuseio e a 
variedade de adsorventes comercialmente 
existentes. Polímeros ionicamente impressos 
representam relativamente uma nova classe de 
adsorventes com vantagens em termos de 
seletividade, baixo custo e facilidade de síntese. O 
presente trabalho teve como objetivo sintetizar a 
poli(acrilamida) duplamente impressa com íons 
cobre e o surfactante catiônico (CTAB) visando sua 
aplicação como adsorvente de íons cobre. A adoção 
do surfactante catiônico na síntese polimérica visa 
criar canais na matriz polimérica e aumentar o 
volume de poros

(1)
; condições essenciais para 

aplicação do polímero em sistemas de extração em 
fase sólida acoplado on-line a técnicas 
espectrométricas atômicas.   

Resultados e Discussão 

Para a síntese do material, foram dissolvidos 0,4192 
g de brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) em 20,0 
mL de etanol, seguido da adição de 0,2078 g de 
Cu(NO3)2.3 H2O, 0,7 g de acrilamida e 10,0 mL de 
etanol. Em seguida, 0,501 g de azobisisobutironitrila 
(AIBN), 10,0 mL de etanol e 10,0 mL de etilenoglicol 
dimetacrilato (EGDMA) foram adicionados. 
Finalmente, gás nitrogênio foi borbulhado a esta 
mistura, o frasco foi selado e mantido por 24 horas 
em banho de óleo a 60˚C. De posse do polímero, 
este foi lavado com etanol e ácido nítrico 2,5 mol L

-1
 

para remoção do surfactante e dos íons cobre. A 
caracterização do material foi feita por infravermelho 
e microscopia eletrônica de varredura. A morfologia 
do material (Figura 1A) apresenta partículas 
esféricas com tamanho e distribuição uniformes, 
conferindo boas características para a extração em 
fase sólida. No espectro da Figura 1B observa-se a 
vibração CH e CH2 do surfactante (CTAB)

(2)
 e da 

cadeia polimérica em 2995 cm
-1

. Em 1723, 1460 e 
1155 cm

-1
 observa-se sinais atribuídos 

respectivamente ao estiramento C=O, a deformação 
CH2 e CH3 e a vibração C-O do agente de ligação 
cruzada (EGDMA)

(3)
, e em 1383 cm

-1
 a vibração 

CH2-N, onde ocorre a coordenação entre o CH2-N e 
o íon cobre.

(2)
 

Figura 1. A) Microscopia eletrônica de varredura com ampliação 

de 12000 vezes e B) Infravermelho. 
Após a caracterização um método de pré-
concentração on-line de Cu

2+
 foi desenvolvido, 

caracterizado pela pré-concentração da amostra em 
58 mg do polímero (empacotado em mini-coluna) a 
uma vazão de 5 mL min

-1
 e pH 5,75.  O método 

apresentou limite de detecção e quantificação de 
0,43 e 1,44 µg L

-1
, respectivamente, fator de 

enriquecimento de 34,5 vezes e frequência analítica 
de 15 leituras h

-1
. Para avaliar se íons como Cr

3+
, 

Co
2+

, Fe
3+

, Zn
2+

, Mn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Ca
2+

; Ba
2+

 e 
Mg

2+ 
possam interferir nas análises, foi feito um 

estudo utilizando uma mistura destes íons em uma 
faixa de concentração de 7,21 a 20000 µg L

-1 
e a 

partir das porcentagens de recuperação do sinal de 
Cu

2+ 
(50 µg L

-1
) com uma variação aceitável de 

10%, constatou-se que não houve interferência 
significativa. 

Conclusões 

O polímero apresentou boas características para 
adsorção de Cu

2+
, e o método satisfatórias figuras 

mérito. Novos polímeros serão preparados visando 
avaliar o efeito dos templates Cu

2+
 e CTAB nas 

propriedades texturais e seletivas do polímero.  
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