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Introdução 

O molibdênio é um elemento essencial para a 

nutrição de animais e plantas, mas pode sertóxico 

quando presente a concentrações elevadas. 

Concentrações muito baixas de molibdênio podem 

ser encontradas em plantas, águas naturais e outras 

matrizes aquosas[1]. Os métodos analíticos 

empregados para a determinação de Mo (VI) estão 

geralmente sujeitos a interferências químicas, de 

modo que procedimentos de extração e de pré-

concentração são frequentemente empregados 

nessas determinações [2]. Neste trabalho, foi 

desenvolvida uma metodologia para a 

determinação de molibdênio utilizando pré-

concentração por extração no ponto nuvem do 

complexo metálico formado pelo Mo (VI) com o 

pirrolidinocarbamato de amônio (APDC), e detecção 

por espectrometria de absorção atômica 

eletrotérmica. 

Resultados e Discussão 

O procedimento para pré-concentração de 

molibdênio consistiu da adição de350 µL de solução 

de APDC a 0,04 % (m/v) e 250 µL de solução do 

surfactante Triton X- 114 a 5,0 % (m/v) a uma 

solução contendo molibdênio (10,0 mL).O sistema 

foi mantido em banho-maria a 60 ºC durante 30 

minutos. Houve, nesta etapa, a formação do ponto 

nuvem. Então, a mistura foi centrifugada durante 15 

minutos, para a separação das fases. O sistema foi 

mantido em banho de gelo durante 15 minutos. A 

fase aquosa foi, então, descartada. Uma mistura 

contendo 1,0 mL de solução de ácido nítrico a 5,0 

% (v/v) e 0,1 mL de etanol foi preparada. Um 

volume de 300 µL desta mistura foi adicionado à 

fase rica. O sistema foi agitado até a obtenção de 

uma mistura límpida.A influência de algumas 

variáveis no processo de extração foi estudada, tais 

comopH da solução de molibdênio (2,0), 

quantidades da solução de APDC (350 µL) e do 

surfactante Triton X-114 (150 µL), temperatura de 

incubação (70°C), tempo de centrifugação (15 min.) 

a quantidade de solução que dissolve a fase rica 

(250 µL). Sob condições otimizadas o limite de 

detecção obtido foi de 0,32µg L
-1

, o limite de 

quantificação foi de 1,06µg L
-1

 e ofator de 

enriquecimento foi 23. O procedimento foi aplicado 

à determinação de molibdênio em amostras de 

água de mar. 

Conclusões 

Os parâmetros analíticos obtidos após otimização 

do sistema, mostraram-se satisfatórios, 

comparáveis a valores obtidos na literatura e 

tornam o procedimento uma boa alternativa à 

determinação demolibdênio em amostras de água 

de mar. 
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