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Introdução 

O cobre é um metal presente no corpo 

humano de vital importância para o metabolismo de 

forma geral, contudo, concentrações fora das ideais 

podem provocar enfermidades gravíssimas como a 

doença de Wilson.
1 

Amostras contendo cobre em nível de 

traços são normalmente analisadas por 

espectrometria de absorção atômica. Para aumentar 

a sensibilidade do método, quando há necessidade, 

pode ser realizada uma etapa de pré-concentração 

como à extração em fase sólida (EFS). 
2 

O objetivo deste trabalho é sintetizar e 

impregnar resinas de poliestireno-divinilbenzeno 

(Sty-Dvb) com fenilfluorona afim de pré-concentrar 

soluções contendo Cu
2+

. A eficiência da pré-

concentração da resina sintetizada será comparada 

com a eficiência de uma resina comercial, ambas 

modificadas com o complexante fenilfluorona (PF).   

Resultados e Discussão 

O poli-Sty-Dvb foi sintetizado em suspensão 

por 24 h a 90 ºC sob agitação constante de 300 rpm, 

utilizando como o iniciador (AIBN). Após purificação 

e secagem, foi aferida a massa e a densidade 

aparente do material, sendo estes valores, 

respectivamente 45,5 g (rendimento de 91,0%) e 

0,42 g mL
-1

. 

No processo de modificação, foram 

utilizados 2,0 g de resina sintetizada e XAD 2 

(comercial), separadamente, em recipiente contendo 

50 mL de PF 1,0 x 10
-4 

mol L
-1

 e 50 mL de CPC 1,0 x 

10
-4 

mol L
-1

 em pH 10,0. A mistura foi submetida à 

agitação magnética por 15 min. Todas as condições 

supracitadas foram fixadas após avaliações 

realizadas previamente por um processo univariado. 

Para avaliar e comparar a eficiência das 

colunas de pré-concentração foi eluída uma solução 

de Cu 100 µg L
-1

 durante 2 min com auxílio de uma 

bomba peristáltica com vazão 5 mL min
-1

. Uma 

solução de HCl 1,0 mol L
-1

 foi utilizada para a 

eluição dos íons Cu. A solução foi diluída 4 vezes e 

o sinal obtido por GF AAS (PERKINELMER 

PINACLE 900T) no comprimento de onda de 324,75 

nm.  

A Figura 1 mostra os sinais obtidos para o 2 

padrões de Cu
2+

 100 µg L
-1

 preparados em dias 

diferentes diluídos 4 vezes antes de passar pelas 

colunas. A Figura 1 também revela os sinais obtidos 

para as soluções após passarem pelas colunas, 

contendo a resina sintetizada no laboratório e a 

resina comercial do tipo XAD com e sem 

modificação. Vale lembrar que antes da obtenção do 

sinal analítico todas as soluções foram diluídas 4 

vezes. Nota-se que o maior sinal corresponde a 

resina sintetizada com modificação. A resina 

comercial XAD apresentou sinais relativamente 

menores nas condições estudadas. Possivelmente 

devido a baixa retenção dos íons Cu ou a não 

liberação dos mesmos durante a eluição, porém a 

modificação eleva o sinal também para a esta 

resina. 
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Figura 1. Espectro de absorção da resina 
sintetizada, resina comercial e padrão de Cu. 

Conclusões 

A resina de poli-Sty-Dvb sintetizada 

apresenta, nas condições estudadas, maior 

eficiência para o sistema de pré-concentração 

avaliado. 
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