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Resumo

Este trabalho mostra a eficiência da técnica de Extração
Líquido-Líquido  com  Partição  em  Baixa  Temperatura
(ELL-PBT)  na  extração  da  atrazina  em  água.  Os
resultados  mostraram  que  as  maiores  taxas  de
recuperação foram obtidas sob as condições de menor
tempo de congelamento e menor quantidade de NaCl,
com taxas de recuperação maiores que 90%.

Introdução 

A atrazina (ATZ) é  um dos herbicidas mais utilizados e
são detectados em águas superficiais e subterrâneas, e
sua  presença  no  meio  ambiente  causa  impactos
negativos  a  espécies  aquáticas  e  à  saúde  humana.
Assim,  surge  a  necessidade  da  sua  identificação  e
quantificação em amostras ambientais. A técnica mais
utilizada para  extração de pesticidas é  a  extração em
fase sólida (SPE). Apesar da SPE ser bastante versátil e
sensível,  o  custo  dos  cartuchos  é  alto.  Uma  nova
alternativa  para  extração  de  pesticidas  em  água  e
bastante  promissora  é  a  técnica  de  Extração  Líquido-
Líquido com Partição em Baixa Temperatura (ELL-PBT).
A grande vantagem é o baixo custo, uma vez que não há
necessidade de uso de cartuchos. Essa técnica consiste
na  partição  do  analito  entre  a  fase  aquosa  e  a  fase
orgânica a fim de extrair  o herbicida na fase orgânica
após o congelamento da fase aquosa1. Considerando os
pressupostos teóricos, este trabalho teve como objetivo
avaliar  o  efeito  da  quantidade  do eletrólito  NaCl  e  do
tempo  de  congelamento  na  eficiência  da  extração  da
ATZ em água utilizando a técnica ELL-PBT.

Material e Métodos

A solução de atrazina (Syngenta) foi preparada em água
ultrapura  na  concentração  de  7  mg  L-1.  Em  frascos
âmbar adicionou-se 8 mL da fase extratora (acetonitrila)
e misturou-se com 4 mL da solução ATZ contendo 0,01g,
0,055g e 0,1g de NaCl, separadamente em cada frasco.
As soluções foram armazenadas em um freezer (-20°C)
com um tempo de congelamento de 0,5h, 1,5h e 2,5h.
Realizou-se  a  quantificação  da  ATZ  através  da
Cromatografia  Líquida  de  Alta  Eficiência  (CLAE)  e  as
medidas foram realizadas no cromatógrafo da Shimadzu
VP-ODS com detector de arranjo de diodos. Coluna de
fase reversa C18 (150mm, 4.6 mm, 5 µm), fase móvel
constituída de acetonitrila:água 40:60 (v/v), com fluxo de
0,8 mL min-1, temperatura de 40oC e detecção em 222
nm. A otimização foi realizada via  planejamento fatorial
de experimentos 2², com triplicata no ponto central. As
variáveis estudadas foram concentração de eletrólito e
tempo de congelamento.

Resultados e Discussão

Para  a  quantificação  da  ATZ  construiu-se  uma  curva
analítica na faixa de concentração de 2,5 a 30 mg L-1. A
linearidade  foi  avaliada  obtendo  um  coeficiente  de
correlação  igual  a  0,999.  Para  avaliar  as  melhores
condições para obter a maior eficiência na recuperação
da  ATZ  utilizando  ELL-PBT,  realizou-se  um
planejamento fatorial  22  com triplicata no ponto central
(Tabela 1). As variáveis estudadas foram: concentração
do eletrólito (NaCl) e tempo de congelamento (TC).  Os
resultados  mostraram  que  a  extração  no  analito  com
0,1g de NaCl  e 0,5h de tempo de congelamento foi  a
mais eficiente,  com uma porcentagem de recuperação
de 100,5% (ensaio 3).
m

Tabela 1. Matriz do planejamento fatorial 22.

Ensaio TC (h) NaCl (g) Recuperação (%)

1 0,5 0,01 95,0±11,9
2 2,5 0,01 72,6±11,9
3 0,5 0,10 100,5±11,9
5 2,5 0,10 58,3±11,9
6 1,5 0,05 36,6±11,9

Observou-se que a diminuição do TC e o aumento do
NaCl  ocasionou o  aumento  da  força  iônica,  visto  que
nessas condições uma maior quantidade de íons foram
solvatados  pelas  moléculas  de  água.
Consequentemente, diminuiu a solubilidade da ATZ na
fase aquosa, favorecendo a transferência da ATZ para a
fase orgânica2.

Conclusões

Concluiu-se que técnica ELL-PBT utilizando o solvente
orgânico acetonitrila para a determinação e extração da
ATZ em água é eficiente, obtendo-se elevadas taxas de
recuperação da ATZ (100,5±11,90%). Esta técnica utiliza
um volume pequeno de solvente, não usa cartuchos e
possui  poucas  etapas  de  execução.  Dessa  maneira,
mostra-se uma técnica bastante  promissora,  sendo as
principais vantagens o baixo custo, grande praticidade e
mais ambientalmente amigável.
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