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RESUMO 

 

As tendências atuais em Química Analítica estão conduzindo ao desenvolvimento 

de métodos que proporcionem a miniaturização e a redução na geração de 

compostos nocivos ao meio ambiente. Neste trabalho, foram propostos dois 

métodos para a pré-concentração de mercúrio empregando a microextração 

líquido-líquido com líquido iônico e controle de temperatura assistida por vortex 

(TC-IL-LPME) e microextração líquido-líquido dispersiva com solidificação da gota 

orgânica flutuante (DLLME-SFOD). Em ambos os métodos, a detecção foi 

realizada empregando-se espectrometria de absorção atômica com geração de 

vapor frio (CV AAS) e o reagente pirrolidina ditiocarbamato de amônio (APDC) foi 

utilizado como agente complexante para o Hg2+. O método de TC-IL-LPME 

desenvolvido consiste na dispersão do líquido iônico hexafluorofosfato de 1-butil-

3-metilimidazólio ([Bmim][PF6]) na fase aquosa por agitação vigorosa em vortex, 

seguido de aquecimento em um banho-maria e resfriamento em banho de gelo. 

Após centrifugação, a fase enriquecida foi dissolvida em solução ácida para 

redução da viscosidade, e o mercúrio foi quantificado nesta mistura. Sob 

condições otimizadas, o método apresentou limite de detecção de 0,045 µgL-1, 

limite de quantificação de 0,15 µg L-1 e fator de enriquecimento igual a 54. O 

método foi aplicado na determinação de mercúrio em amostras de óleo de peixe. 

No método empregando a DLLME-SFOD, o solvente orgânico 1-dodecanol foi 

utilizado como extrator do complexo Hg-APDC. A dispersão do solvente orgânico 

em finas gotículas foi promovida pelo solvente dispersor etanol e agitação 

magnética. Em seguida, a gota foi congelada para facilitar a sua remoção. Após a 

dissolução com ácido nítrico, o teor de mercúrio foi determinado. Uma bomba 

peristáltica introduziu ar atmosférico para carrear o vapor de mercúrio gerado. 

Sob condições otimizadas, o método apresentou limite de detecção e 

quantificação de 0,067 g L-1 e 0,22 µg L-1, respectivamente. O método foi 

aplicado na determinação de mercúrio em peixes e molusco. Os dois métodos 

foram aplicados com sucesso na pré-concentração de mercúrio em amostras de 

alimentos e se apresentam como alternativas versáteis, ecológicas e muito 

eficientes. 

 

 

Palavras-chave: líquido iônico; microextração em fase líquida; mercúrio, vapor 
frio; frutos do mar; óleo de peixe 
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ABSTRACT 

 

Current trends in analytical chemistry are leading to the development of methods 

that provide miniaturization and reduction in the generation of compounds harmful 

to the environment. In this work, two methods were proposed for the pre-

concentration of mercury using temperature controlled-ionic liquid-dispersive 

liquid-liquid microextraction and vortex-assisted (TC-IL-LPME) and liquid-liquid 

dispersive microextraction with the solidification of the floating organic drop 

DLLME-SFOD). In both methods, detection was performed using cold vapor 

atomic absorption spectrometry (CV AAS), and the ammonium pyrrolidine 

dithiocarbamate (APDC) reagent was used as a complexing agent for Hg2+. The 

developed TC-IL-LPME method consists in dispersing the ionic liquid 1-butyl-3-

methylimidazolium hexafluorophosphate ([Bmim][PF6]) in the aqueous phase by 

vigorous vortexing, followed by heating and cooling in an ice bath. After 

centrifugation, the enriched phase was dissolved in an acid solution to reduce 

viscosity, and the mercury was quantified in this mixture. Under optimized 

conditions, the method had a detection limit of 0.045 μg L-1, a limit of quantification 

of 0.15 μg L-1 and an enrichment factor of 54. The method was applied to the 

determination of mercury in fish oil samples. In the method using DLLME-SFOD, 

1-dodecanol was used as extraction solvent of the Hg-APDC complex. The 

dispersion of the organic solvent in fine droplets was promoted by the solvent 

dispersant ethanol and magnetic stirring. The drop was then frozen to facilitate 

removal. After dissolution with nitric acid, the mercury content was determined. 

Under optimized conditions, the method showed a limit of detection and 

quantification of 0.067 μg L-1 and 0.22 μg L-1, respectively. The method was 

applied to the determination of mercury in fish and crustacean. The two methods 

were successfully applied in the preconcentration of mercury in food samples and 

presented as versatile, ecological and very efficient alternatives. 

 

Keywords: ionic liquid; liquid-phase microextraction; mercury; cold vapor; seafood; 

fish oil 
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1.0. INTRODUÇÃO 

 

Dentro do conceito de Química Verde, na qual busca-se evitar o uso de 

substâncias nocivas, o desenvolvimento de processos que minimizem a 

quantidade de resíduos que são gerados em procedimentos químicos e a 

substituição de solventes que emitem compostos orgânicos voláteis (VOC's), 

tem recebido grande destaque nos últimos anos com a finalidade de reduzir o 

impacto sobre o meio ambiente e a exposição humana a substâncias perigosas 

[1-3]. Uma das maneiras que os pesquisadores, em Química Analítica, 

encontraram, foi a miniaturização das técnicas de extração/separação [4-6]. 

Técnicas miniaturizadas possuem como principais vantagens a grande 

diminuição e/ou não utilização de solventes orgânicos voláteis, facilidade de 

operação, pequenas quantidades de amostras necessárias, possibilidade de 

automação, relativo baixo custo e o não comprometimento da análise química, 

uma vez que o preparo da amostra também inclui a sua compatibilização com a 

técnica analítica que fornecerá os dados químicos [7-12]. A noção de 

miniaturização em extração foi introduzida e colocada em prática em 1990 por 

Pawliszyn e Arthur [13]. Nos dias atuais, o termo microextração (ME) é 

normalmente utilizado para denominar metodologias que  utilizam pequenos 

volumes de solventes (até 0,1 mL), ou quando se utilizam pequenas massas de 

algum adsorvente (até 5 mg), apesar de alguns trabalhos relatarem o uso de 10 

mg, para a extração de analitos ou espécies interferentes em amostras líquidas 

ou gasosas, também de volume reduzido (normalmente de 5-10 mL). Desta 

maneira, de acordo com o estado físico do extrator, os métodos de ME são 

divididos em microextração em fase sólida (SPME) e microextração em fase 

líquida (LPME). 

1.1. MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPME) 

Oriunda da extração em fase sólida (SPE), na técnica de microextração 

em fase sólida, o processo de extração e pré-concentração baseia-se na 

partição dos analitos entre a fase extratora e a matriz [14, 15].  Após a imersão 

direta da fase sólida na solução amostra (extração direta) ou exposição a uma 

fase de vapor acima da solução (extração indireta) "headspace", inicia-se um 

processo de transferência de massa até que um estado de equilíbrio seja 
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estabelecido [16]. Desta forma, a quantidade de analito extraída será 

proporcional a afinidade do analito pela fase extratora em relação à matriz. A 

SPME possui como principais vantagens a eliminação no uso de solventes tais 

como são necessários em outros processos, redução no tempo de extração, 

grande possibilidade de automatização e a capacidade em proporcionar bons 

resultados para uma ampla faixa de concentração dos mais diversos tipos de 

analitos. A SPME está em pleno avanço, contínuo desenvolvimento e 

consolidação quanto os seus modos de aplicação. 

Uma nova abordagem desta técnica, denominada por microextração em 

fase sólida dispersiva (D-μ-SPE) vem sendo empregada na extração e pré-

concentração de analitos orgânicos e inorgânicos [17, 18]. O princípio da 

técnica consiste na dispersão de alguns microgramas da fase sólida na solução 

de amostra e a separação por centrifugação promovendo a interação imediata 

dos analitos com a fase sólida [19, 20]. É considerado um método simples, 

econômico e fácil de executar, pois essa abordagem permite uma interação 

rápida e uniforme do sorvente com os analitos de interesse e, portanto, encurta 

o tempo de preparo da amostra em comparação com uma SPE clássica. A 

cinética da transferência de massa entre a fase doadora e a fase extratora 

ainda pode ser auxiliada por fontes externas de energia, tais como o ultrassom 

[18], diminuindo o tempo de extração e aumentando a eficiência da técnica. 

 

1.1.2 MICROEXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO (LPME) 

A microextração líquido-líquido é derivada do consolidado procedimento 

de extração líquido-líquido (LLE) convencional. Porém, este procedimento de 

pré-tratamento de amostras miniaturizados requer apenas alguns microlitros de 

solvente para extrair/pré-concentrar diferentes tipos de analitos nos mais 

variados tipos de matrizes. Também apresentam como vantagens, a 

simplicidade de operação, rapidez, não possuem custo elevado, alta 

recuperação e alto fator de enriquecimento e não possuem muitos problemas 

quanto a transferência de massa do analito [7, 12, 21-23].  

Após o seu surgimento, a LPME obteve grande destaque na 

comunidade científica e atualmente pode ser dividido em três classes 

principais: microextração em fase líquida de gota única (SD-LPME) [11], 
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microextracção em fase líquida de fibra oca (HF-LPME) [24] e a mais recente 

microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) [25]. 

A técnica de extração SD-LPME tem como princípio a extração do 

analito de interesse, presente em uma fase doadora (líquida ou gasosa), para 

uma gota formada por um solvente extrator. A gota extratora é geralmente 

formada por uma seringa ou tubo de PTFE. Quando a gota é formada e 

mantida dentro de uma fase doadora aquosa, é denominada por microextração 

em fase líquida por imersão direta (DI-SDME). Se a gota extratora é suspensa 

acima da solução da amostra para extrair analitos voláteis e semi-voláteis a 

técnica é denominada por microextração com gota suspensa “headspace” (HS-

SDME). Uma nova modalidade baseada no princípio da microextração em fase 

líquida de gota única é a microextração com gota orgânica solidificada 

(SFODME). Neste método de pré-concentração um solvente orgânico com um 

ponto de fusão próximo à temperatura ambiente é utilizado como solvente 

extrator. Após o solvente ser adicionado á solução aquosa e a extração ser 

finalizada, um banho de gelo é empregado para o solvente orgânico ser 

solidificado. Desta maneira, é facilmente removido e, após fundir-se à 

temperatura ambiente, a fase rica é utilizada para determinação dos analitos. 

A HF-LPME é baseada na imobilização de uma fase extratora nos poros 

de uma membrana oca porosa e o preenchimento com alguns microlitros de 

uma solução receptora (aquosa ou orgânica) do interior da membrana. A 

membrana preenchida é, então, inserida numa fase doadora (solução de 

amostra). Dessa forma, os analitos são extraídos para a fase extratora e 

migram para a solução receptora. A fase enriquecida é então recolhida com o 

auxílio de uma microseringa e levada para detecção. Como a fase doadora não 

entra em contato direto com a fase receptora, a técnica permite aplicação de 

agitação constante durante a extração, diferente da SD-LPME. 

Por fim, a DLLME tem como fundamento a formação de um sistema 

ternário de solventes. O sistema é obtido pela injeção rápida de uma mistura 

composta por um solvente extrator (imiscível em água) e solvente dispersor 

(miscível em água e no solvente extrator) na fase aquosa contendo o analito. A 

microextração é então baseada na dispersão do solvente extrator em pequenas 

gotículas, com grande área superficial, promovendo uma eficiente extração das 

espécies de interesse. 
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Como resultado desta nova tendência, atualmente existem diversas 

modificações e, consequentemente, tem surgido diferentes abordagens de 

métodos de LPME derivados das três classes principais [26-32]. 

 

1.1.3 LÍQUIDOS IÔNICOS 

 

Relatado como um novo solvente químico verde, surgem os líquidos 

iônicos (LIs). Definidos como uma classe de sais orgânicos, esses compostos 

iônicos possuem ponto de fusão inferior a 100°C. As estruturas químicas 

dessas substâncias, geralmente, são formadas por diferentes tipos de ânions 

orgânicos e inorgânicos, combinados com cátions orgânicos. Essa 

característica confere uma imensa possibilidade de combinações e 

consequentemente uma enorme variedade de líquidos iônicos que podem ser 

produzidos com as mais diferentes propriedades físicas e químicas, razão pela 

qual o LI ser designado por alguns autores pelo uso do termo “designer 

solvents” [33-35]. Os cátions orgânicos que, comumente, constituem os 

líquidos iônicos, pertencem as classes ilustradas na Figura 1. Porém, por 

possuírem características mais favoráveis, tais como maior facilidade de 

síntese, os líquidos iônicos constituídos por cátions orgânicos do tipo polialquil 

imidazólio proporcionam maior interesse e, consequentemente, são mais 

largamente estudados pela comunidade científica [36, 37]. 

 

 

Figura 1. Cátions mais comuns na composição dos líquidos iônicos. 

 

Desta maneira, os líquidos iônicos apresentam diversas vantagens em 

relação aos solventes convencionais. Algumas das principais vantagens são a 

quase inexistente pressão de vapor, elevada condutividade iônica, capacidade 
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de solubilizar compostos orgânicos, inorgânicos e polímeros, estabilidade 

térmica e química elevada, possibilidade de uso em vácuo, alternativa aos 

solventes orgânicos prejudiciais ao meio ambiente, e, principalmente, pela 

possibilidade de ser “criado e/ou modulado” de acordo com a combinação 

adequada do cátion e do ânion, conferindo uma nova substância com 

propriedades, como viscosidade, densidade, solubilidade, entre outras, 

otimizadas, para desempenhar o papel desejado no processo [38, 39]. Esses 

fatos tornam os líquidos iônicos uma promissora alternativa em substituição 

aos solventes orgânicos convencionais. Sua aplicação vem sendo 

desenvolvida nas mais variadas áreas de pesquisas, como a farmacêutica, 

biotecnologia, eletroquímica, síntese orgânica, energia e combustíveis e a 

química analítica. A utilização dos LI na química analítica, nos últimos anos, 

tornou-se bastante promissora devido sua eficiência em métodos de extração e 

separação [38-42]. 

Devido as suas atraentes propriedades, que conferem um aumento na 

seletividade, sensibilidade e eficiência na extração de uma vasta gama de 

analitos, tem ganhado destaque em técnicas miniaturizadas utilizadas no 

preparo de amostra, tais como os diferentes tipos de microextração líquido-

líquido [43-45]. Esse destaque deve-se aos relatos de aplicações de líquidos 

iônicos em procedimentos compatíveis com diferentes técnicas analíticas, 

como a cromatografia gasosa (CG) [46], cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) [47], espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS) [48], 

espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF AAS) [49], 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) [50], espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS) [51], e a espectrofotometria de absorção molecular UV/VIS [52]. 

Além das características extraordinárias citadas acima, devido a 

capacidade de síntese a partir de um grande número de cátions e ânions, os 

líquidos iônicos já possuem uma nova tendência: a formulação dos líquidos 

iônicos de tarefa específica (TSILs). Essa nova geração de LI é baseada na 

junção de um grupo funcional, seletivo a um determinado analito, ao cátion ou 

ânion do LI. Esta nova característica tem gerado grande interesse entre 

pesquisadores de uma grande variedade de áreas, e alguns TSILs vem sendo 
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explorados principalmente em microextração como solventes de extração para 

a determinação de mercúrio [53, 54]. 

1.2 IL-LPME NA PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE MERCÚRIO 

A microextração líquido-líquido com líquidos iônicos como solventes 

extratores pode ser realizada sob diferentes modos de extração, assim como a 

microextração líquido-líquido convencional (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Métodos derivados da microextração líquido-líquido convencional. 

 

O uso de LIs  nas diferentes abordagens da LPME, para o tratamento de 

amostras, vem sendo desenvolvidos. 

 

1.2.1 Microextração em fase líquida de gota única baseada em líquido iônico 

(IL-SDME) 

Um procedimento rápido, com quantidade mínima de extrator, baseado 

em  IL-SDME com imersão direta foi desenvolvido para a separação e pré-

concentração de espécies orgânicas de mercúrio, tais como o MeHg +, EtHg+, 

PhHg+ e a espécie inorgânica Hg2+, e aplicado com sucesso em amostras de 

águas [55]. A especiação foi realizada utilizando-se uma pequena quantidade 

do líquido iônico hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazólio, [C6MIM][PF6], 

para a formação da microgota para a qual os analitos foram extraídos, após 

complexação com ditizona. A separação das substâncias presentes na 

microgota foi feita por um cromatógrafo líquido de alta eficiência. Para eliminar 
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e/ou impedir a interferência por outros possíveis íons metálicos, empregou-se 

EDTA junto a fase móvel. 

Outra metodologia, derivada da microextração de gota única, empregou 

a microextração por gota única headspace e fez o uso de líquido iônico para a 

extração e pré-concentração de espécies de mercúrio a nível de traço [56]. 

Uma ilustração do procedimento utilizado nesse trabalho citado é mostrada na 

Figura 3. Deu-se início ao procedimento analítico com a geração de vapor frio 

(CV) in situ proporcionado pela redução do Hg2+ a Hg0 e oxidação dos 

organomercúrios. O vapor de mercúrio gerado foi, então, extraído para a gota 

de LI situada acima da solução de amostra. O teor de Hg encontrado em 

amostras de água do mar, tecidos de peixe, cabelo e vinho foi determinado por  

GF AAS. 

 

Figura 3. Procedimento experimental esquemático adotado. 
Geração de vapor (a). Etapa de extração do vapor de mercúrio (b). Introdução da micro gota de 
LI enriquecida com mercúrio em tubo de grafite para posterior análise em ETAAS (c). Ilustração 
adaptada da referência 56. 
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1.2.2 Microextração em fase líquida de fibra oca baseado em líquido iônico 

(HF-ILLPME) 

Devido as caracteristicas peculiares dos líquidos iônicos, o emprego dos 

mesmos em técnicas analíticas de baixa sensibilidade, como a 

espectrofotometria de absorção molecular UV-VIS, mostra-se bastante 

satisfatório. Foi proposto um método de HF-LPME combinado com 

espectrofotometria UV-Vis para a determinação de Hg [57]. Segundo os 

autores, o líquido iônico ([C6MIM][PF6]) foi adicionado à solução de amostra que 

continha mercúrio e reagente complexante. A extração foi realizada mantendo 

a peça de fibra oca completamente imersa e sob agitação magnética na 

solução do analito. Posteriormente, alguns microlitros do extraído foi diluído 

com etanol e adicionado a uma cubeta de quartzo e levado para detecção. O 

desempenho analítico da determinação espectrofotométrica foi melhorado 

significativamente com o uso dessa metologia para aplicação em matrizes de 

águas fluviais e industriais. O método proposto oferece muitas vantagens, 

dentre as quais os autores destacam: simplicidade, alta sensibilidade, ampla 

praticidade e pouco desperdício. 

Em outra pesquisa, o líquido iônico hexafluorofosfato de 1-butil-3-

metilimidazólio [C4MIM][PF6] foi empregado como solvente extrator e ditizona 

como líquido de membrana para pré-concentração de monometilmercúrio 

(MMHg) e mercúrio inorgânico (IHg) em amostras de águas ambientais [58]. 

Uma ilustração esquemática do procedimento de extração é mostrada na 

Figura 4. Uma mistura de LI com ditizona foi imobilizada nos poros da 

membrana de prolipropileno, formando uma membrana líquida suportada, após 

o interior da fibra oca ser preenchido com 25 µL de solução de L-cisteína 

(solução receptora). Os analitos foram, então, extraídos da fase doadora 

(amostra) para a membrana de líquido iônico e em seguida migraram para a 

fase receptora. Após a extração, a fase receptora foi analisada por 

cromatografia líquida de alta eficiência  acoplado a espectrometria de massa 

com plasma indutivamente acoplado (HPLC-ICP-MS). 
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Figura 4. Diagrama expandido do processo de extração empregando HF-ILLPME. 
Ilustração adaptada da referência 58. 

 

As principais características dos métodos de microextração em fase líquida e 

gota única, descritos acima, encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características de métodos para determinação de espécies de mercúrio envolvendo IL-SDME e HF-ILLPME. 

Espécie Técnica Extrator Complexante EF LD (µg L-1) Detecção Amostra Ref 

MeHg+ 

IL-SDME [C6MIM][PF6] Ditizona 

27 1,0 

HPLC Águas [55] 
EtHg+ 31 1,6 

PhHg+ 11 7,1 

Hg+2 3 22,8 

Hg 

(total) 

CV-ILAHS-

SDME 

CYPHOS®IL101-

KmnO4 
___ 75 0,01 ETAAS 

Água do mar 

[56] 

Cabelo 

Tecidos de 

peixe 

Vinho 

Hg+2 HF-ILLPME [C6MIM][PF6] Ditizona 120 0,2 UV/VIS Águas [57] 

MeHg+ 
HF-ILLPME [C4MIM][PF6] Ditizona 

1620 0,0003 HPLC-ICP 

MS 
Águas [58] 

Hg+2 1540 0,0009 

EF: fator de enriquecimento; LD: limite de detecção; 
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1.2.3 Microextração líquido-líquido dispersiva baseada em líquido iônico (IL-

DLLME) 

O método de IL-DLLME pode ser executado de maneiras diferentes. 

Atualmente, na literatura, já foram introduzidos quatro modos principais para a 

execução da metodologia com a utilização dos LI.  O primeiro modo é a IL-

DLLME convencional. O segundo modo é a IL-DLLME com a temperatura 

controlada. É relatado também a IL-DLLME assistida por ultrassom, micro-

ondas ou por vortex e por fim a IL-DLLME in-situ. 

 

1.2.3.1 IL-DLLME convencional 

A microextração dispersiva baseada em líquido iônico convencional é 

baseada na mistura ternária de componentes (extrator, complexante e solvente 

dispersivo), em que o LI será utilizado como solvente extrator em substituição 

aos solventes orgânicos voláteis convencionais. Os analitos são extraídos para 

a gotícula de LI e as fases imiscíveis separadas por centrifugação. A mistura é 

comumente agitada manualmente e não faz-se necessário nenhuma etapa 

extra, sendo considerado, então, o modo mais simples de IL-DLLME. 

Um método baseado na IL-DLLME convencional foi desenvolvido para 

extração de espécies de mercúrio e arsênio em amostras de sangue humano 

[59]. No procedimento, foi empregado um micro-ondas equipado com lâmpada 

UV para decompor mais rapidamente os organomercúrios presentes na 

solução de amostra, em íons Hg (II). Então, por diferença matemática, o 

mercúrio orgânico foi quantificado. Para a microextração, uma fase ternária 

composta por uma mistura dos LI [BMIM][PF6] e [BMIM][BF4], como extrator, 

dissulfeto de tetraetiltiuram (TETD) como reagente quelante e acetona como 

solvente dispersivo, foi utilizada. Após a etapa de pré-concentração, foi 

necessária uma reextração dos analitos com solução ácida, devido a grande 

viscosidade dos LI´s utilizados. O mercúrio total, em nível de traço, foi 

quantificado por espectrometria de absorção atômica equipado com um módulo 

para injeção em fluxo com geração de vapor frio (FI-CV AAS). O método 

desenvolvido mostrou-se preciso e reprodutivo e a vantagem de não possuir 

um pré-tratamento de amostra complexo. 
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A utilização do tiosalicilato de tricapril metilamônio ([A336][TS]) como 

líquido iônico específico (TSIL) foi proposto como solvente de extração em 

DLLME [53]. O método TSIL-DLLME e determinação por espectrometria de 

emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) foi aplicado 

na determinação de traços de mercúrio e cádmio na planta Dracaena 

Sanderiana com o intuito de investigar a capacidade de captação desses 

analitos pela planta próxima a rios contaminados. Destaca-se nesta pesquisa 

algumas modificações na etapa de pré-concentração. Uma solução metanólica 

do TSIL (composto por LI e CCl4) foi responsável pela formação de gotículas 

muito pequenas de [A336][TS] / CCl4 dispersas na solução aquosa, extraindo 

eficientemente os analitos. Os autores destacam que a fase sedimentada foi 

seca em um forno a 50°C. Posteriormente, o resíduo foi diluído em solução 

ácida, sonicado, diluído em água destilada e quantificado por ICP OES. O uso 

do TSIL na etapa de microextração foi otimizado utilizando uma metodologia de 

superfície de resposta e considerado adequado para extração dos analitos de 

interesse. 

Outra pesquisa empregou ditizona, [C8MIM][PF6] e acetona como 

reagente complexante, extrator e solvente dispersor, respectivamente, na 

microextração dispersiva líquido líquido [60]. Como resultado de uma dispersão 

eficiente, uma solução turva foi observada ao ser adicionado o LI na solução de 

amostra. O método desenvolvido foi aplicado com sucesso para a especiação 

de mercúrio em amostras de águas ambientais. Nesse estudo, o uso da IL-

DLLME combinada com HPLC acoplado a espectrometria de fluorescência 

atômica com geração de hidreto (HG-AFS), possibilitou a pré-concentração, 

especiação e detecção simultânea de quatro espécies de Hg, o que torna o 

método bastante atraente. 

De maneira semelhante, outros pesquisadores também vêm explorando 

as potencialidades da técnica de separação HPLC para especiação de 

diferentes formas mercuradas, unida a eficiência da microextração dispersiva. 

Em um procedimento com a finalidade de extrair espécies de Hg em amostras 

líquidas de cosméticos [61], uma mistura de metanol (CH3OH) com o LI 

[C6MIM][PF6], em proporção otimizada, foi empregada com sucesso na 

dispersão e extração dos analitos. O uso do CH3OH possibilitou a dissolução 

das finas gotículas, aumentando a superfície de contato do LI com as espécies 
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investigadas na etapa de pré-tratamento da amostra. Metanol foi novamente 

empregado para a solubilização da fase sedimentada, com o intuiuto de 

diminuir a viscosidade do LI, além da compatibilidade como fase móvel na 

coluna de separação que foi acoplada a espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado. 

A combinação de IL-DLLME com HPLC-DAD também foi empregado em 

um trabalho que envolveu a determinação de mercúrio (II), metilmercúrio e 

fenilmercúrio em água de torneira, água do rio e de lago [62]. O uso do líquido 

iônico na microextração tornou o método altamente eficiente e apesar da 

necessidade de solubilização da fase sedimentada com metanol, possibilitou 

um grande aumento na sensibilidade da técnica de detecção. 

Um método de pré-concentração envolvendo microextração dispersiva 

líquido-líquido convencional baseada em líquido iônico utilizada em conjunto 

com a espectrometria de absorção molecular UV/Vis foi relatado pela primeira 

vez [52]. Neste estudo, além da fase ternária, o surfactante aniônico dodecil 

sulfato de sódio (SDS) foi empregado como agente antiaderente, impedindo 

que o LI ficasse retido nas paredes do tubo de centrífuga. Os autores ilustraram 

o efeito do SDS como o agente antiaderente no artigo. O LI enriquecido com 

Hg2+ foi diluído com etanol e a absorvância foi medida à 575 nm. O artigo 

destaca a simplicidade da metodologia e o uso de um sistema de detecção de 

relativo baixo custo comparado com outras técnicas de detecção, como FAAS 

e ICP OES. 

1.2.3.2 IL-DLLME com temperatura controlada e LI aplicado a extração no 

ponto nuvem 

 

Foi empregada a DLLME com temperatura controlada baseada no 

líquido iônico [C8MIM][PF6], para pré-concentração de mercúrio. Nesse 

trabalho, foi proposta a reciclagem do LI [63]. Após a etapa de microextração, o 

Hg2+ extraído no LI foi reduzido a Hg0 com ácido fórmico e analisado por CV-

AFS. Depois da quantificação do analito, o tubo de ensaio foi levado para 

centrifugação e o LI reaproveitado. O procedimento analítico proposto neste 

trabalho requereu 2 horas de agitação à 50 ºC, porém os autores destacam 

que o método foi aplicado com sucesso na remoção de mercúrio e é uma 
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estratégia rentável e ambientalmente amigável, uma vez que o LI pode ser 

reutilizado, reduzindo drasticamente a quantidade de resíduos. 

No ano de 2008, uma pesquisa desenvolveu um novo procedimento de 

microextração utilizando líquido iônico. O método baseado no principio da 

extração em ponto nuvem, foi denominado por microextração de agregação 

induzida pelo frio (CIAME) [64]. Neste método, uma mistura contendo dois tipos 

de LI´s foi utilizada como solvente extrator e Triton X-114 como agente 

antiaderente. O procedimento de extração é baseado em aquecimento, 

agitação e resfriamento. Finalmente, a fase de LI enriquecida foi dissolvida em 

solução de etanol e transferida para uma célula de quartzo. A absorvância foi 

medida a 570 nm  em espectrometria de absorção molecular UV/Vis. O método 

foi aplicado para a quantificação de mercúrio em amostras de águas. 

 

1.2.3.3 IL-DLLME assistida por vortex, ultrassom ou micro-ondas 

 

A microextração líquido-líquido dispersiva baseada em líquido iônico 

assistida por ultrassom, micro-ondas, vortex ou qualquer outra fonte de energia 

externa facilita a mistura das fases imiscíveis e, consequentemente, a 

dispersão do líquido iônico na solução aquosa, favorecendo a formação de 

microgotículas mais eficientes para a extração do analito. Neste processo, 

pode ocorrer o aumento da temperatura no tubo de extração, devido a vigorosa 

agitação, proporcionando também maior eficiência ao método. 

Um trabalho propôs a utilização da IL-DLLME assistida por vortex para a 

determinação de mercúrio em amostras de urina não digeridas [31]. Um tubo de 

ensaio contendo a amostra, o reagente pirrolidina ditiocarbamato de amônio 

(APDC) e LI insolúvel na fase aquosa foi submetido a vigorosa agitação em 

vortex. Subsequentemente, as fases foram separadas por centrifugação. Após 

o enriquecimento do LI com o analito a partir da microextração, foi necessário 

uma reextração do analito para uma solução ácida para que, então, o mercúrio 

fosse analisado por voltametria de onda quadrada de redissolução anódica 

(SWASV) utilizando eletrodo impresso de carbono modificado com 

nanopartículas de ouro (SPCnAuEs) como transdutores eletroquímicos para 
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determinação de mercúrio. Uma representação esquemática do procedimento 

adotado é ilustrada na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Etapas envolvidas no procedimento experimental por  IL-DLLME assistida por vortex 
para a determinação de mercúrio em amostras de urina não digeridas. 
Ilustração adaptada da referência 31. 

 

Segundo os responsáveis por essa nova abordagem, uma grande 

vantagem dessa metodologia, além da utilização da matriz sem tratamento 

prévio para a IL-DLLME, é a utilização do SPCnAuEs explorando as 

propriedades do ouro como um material de alta afinidade para o mercúrio. 

Outra proposta, empregando a IL-DLLME assistida por vortex, combinou 

suas vantagens com a utilização de nanofluidos de zinco para desenvolver o 

método que foi denominado por microextração líquido-líquido assistido por 

vortex à base de nanofluidos de zinco (ZnO-NF VA-LLME) e foi empregado na 

extração de mercúrio inorgânico (Hg2+) em amostras aquosas [65], (Figura 6). 
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Figura 6:Diagrama esquemático do método de microextração líquido líquido assistido por 
vortex à base de nanofluidos de zinco (ZnO-NF VA-LLME). 
Ilustração adaptada da referência 65. 

 

De acordo com os autores, os nanofluidos de zinco foram preparados, 

caracterizados e dispersos no LI [C6MIM][PF6] e utilizados como solvente de 

extração do complexo  Hg-APDC. Após agitação vigorosa em vortex, 

centrifugação e diluição em etanol, a espécie de Hg foi determinada 

diretamente por espectrometria de fluorescência atômica com vapor frio (CV 

AFS). Os autores destacam que as características mais importantes do sistema 

são: ausência de solvente dispersivo adicional, simplicidade, rapidez, eficácia, 

baixo consumo de amostra e ambientalmente correta. 

Outro sistema, também assistido por vortex, foi desenvolvido para a 

especiação e pré-concentração de mercúrio em matrizes de sedimentos [66]. 

Os autores realizaram o processo de microextração em duas etapas. A 

primeira etapa do procedimento é baseada na formação do complexo de 

ditizona com o analito, após vigorosa agitação em vortex. Uma fina suspensão 

é formada e separada por centrifugação da fase aquosa. Na segunda etapa, o 

LI [C6MIM][PF6] é adicionado a fase aquosa e minúsculas gotículas são 

formadas extraindo eficientemente o analito complexado, após ser submetido 

novamente a intensa agitação. Para análise em cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplado a espectrometria de fluorescência atômica com geração de 

vapor frio (HPLC-CV AFS), o LI enriquecido foi diluído com metanol. O uso do 

vortex em duas etapas tornou o método mais sensível, devido o maior contato 

entre as fases líquidas e, consequentemente, maior transferência de massa, 

aumentando a eficiência da microextração. 
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Outro estudo [67], também trouxe sua contribuição utilizando a IL-

DLLME como procedimento na avaliação do nível de exposição ao mercúrio 

por trabalhadores em uma indústria petroquímica no Irã. Os pesquisadores 

compararam os resultados dos sujeitos expostos e não expostos a esse 

ambiente de trabalho. Uma reextração do analito extraído no líquido iônico foi 

realizada com ácido nítrico, e o teor de Hg em amostras de sangue e urina foi 

quantificado por CV AAS. 

Um sistema em linha com análise por injeção em fluxo combinado com 

espectrometria de absorção atômica com vapor frio (FI-CV AAS) (Figura 7) foi 

desenvolvido para dosagem de mercúrio em águas naturais após IL-DLLME 

[68]. Neste trabalho, os autores destacam o uso do vortex tanto para auxiliar no 

enriquecimento do LI, quanto para reextrair o analito em solução acidificada. 

Combinações deste tipo tornam o método bastante eficiente. 

 

Figura 7. Diagrama do sistema em linha com análise por injeção em fluxo combinado com 
espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio (FI-CV AAS). 
Ilustração adaptada da referência 68. 

 

Um método empregando um líquido iônico específico (TSIL) como 

extrator foi desenvolvido para a determinação de espécies de mercúrio em 

águas [54]. Uma sonda ultrassônica de titânio foi empregada para dispersar o 

líquido iônico tiosalicilato de metiltrioctilamônio, para extração dos analitos nas 
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gotículas. Posteriormente, a fase enriquecida foi dissolvida em etanol e o teor 

de mercúrio foi medido por CV AAS. O uso da sonda ultrassônica eliminou a 

necessidade de qualquer solvente dispersor, o que torna o método bastante 

viável. 

1.2.3.4. IL-DLLME in situ 

 

De maneira geral, a microextração dispersiva baseada em líquido iônico 

in situ baseia-se na reação de metátese entre um LI hidrofílico e um reagente 

de permuta iônica. Dessa maneira, o LI torna-se hidrofóbico e extrai os analitos 

contidos na solução aquosa. A reação e o processo de extração, em condições 

ideais, acontecem em um tempo curto e apresenta alta eficiêincia de extração. 

No ano de 2009, foi apresentado a primeira descrição do método de IL-

DLLME in situ [69], com o objetivo de determinar Hg (II) em soluções salinas. 

Neste sistema, Hg (II) foi complexado com 4,4´-Bis-dimetilamino-benzofenona 

(TMK) como agente quelante. Para a reação de metátese,  utilizaram 

hexafluorofosfato de sódio (Na-PF6) como reagente de permuta aniônica e 

[C6MIM][BF4] como LI hidrofílico inicial. Uma solução turva composta por 

minúsculas gotículas do LI [C6MIM][PF6] hidrofóbico foi formada e os analitos 

foram extraídos. Os autores denominaram a técnica de microextração de 

formação de solvente in situ (ISFME) e o relataram como bastante simples, 

rápido e eficiente na extração de analitos em amostras complexas, tais como 

águas com concentrações muito altas de sal. De maneira semelhante, uma 

nova abordagem foi empregada para determinação de mercúrio em amostras 

de água [70]. O método combinou as vantagens do SPCnAuEs com a IL-

DLLME in situ e reextração ácida do analito (Figura 8). 
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Figura 8. Diagrama esquemático do procedimento de IL-DLLME com formação de solvente in 
situ. 
Ilustração adaptada da referência 70. 

 

O mercúrio complexado com APDC foi extraído da solução da amostra 

para o LI [Hmim][NTf2] formado in situ a partir da reação de metátese do sal de 

troca iônica LiNTf2 com o LI [Hmim][Cl]. Um banho de ultrassom foi utilizado 

para auxiliar o procedimento de reextração do mercúrio para uma solução 

aquosa de HCl, e posteriormente detectado por voltametria.  

Um resumo dos principais parâmetros e reagentes utilizados nos 

trabalhos descritos nesta seção, encontra-se na Tabela 2. Os baixos limites de 

detecção e compatibilidade com diferentes tipos de matrizes são algumas das 

vantagens da utilização de líquidos iônicos na microextração líquido-líquido 

dispersiva. 

              .  
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Tabela 2. Características de métodos para determinação de espécies de mercúrio envolvendo IL-DLLME. 

Espécie Técnica Extrator Dispersor Complexante EF LD (µg L-1) Detecção Amostra Ref 

Hg2+ IL-DLLME [BMIM]PF6] / 
[BMIM][BF4] 

Acetona TETD 6,6 0,03 FI-CV AAS 
Sangue 

humano 
[59] 

Hg2+ TSIL-DLLME [A336][TS]/ 
CCl4 

Metanol ___ ___ 0,28 ICP AES Planta [53] 

Hg2+ 

IL-DLLME [C8MIM][PF6] Acetona Ditizona 25 

0,031 

HPLC-HG-AFS Águas [60] 
MeHg+ 0,016 

EtHg+ 0,024 

PhHg+ 0,092 

Hg2+ 

IL-DLLME [C6MIM][PF6] Metanol APDC 

760 0,0013 

HPLC-ICP MS Cosméticos [61] MeHg+ 115 0,0072 

EtHg+ 235 0,0054 

Hg2+ 

IL-DLLME [C6MIM][PF6] Metanol Ditizona 

107 0,32 

HPLC-DAD Águas [62] MeHg+ 114 0,96 

PhHg+ 106 1,91 

Hg2+ IL-DLLME [HMIM][NTF2] Acetona TMK 18,8 3,9 UV/VIS Águas [52] 

Hg2+ TC-IL-DLLME [C8MIM][PF6] ___ 1-metilimidazol ___ ___ CV AFS  Águas [63] 

Hg2+ CIAME 
[C6MIM][PF6] 

/[HMIM][NTf2] 

Banho 

termostático 
TMK 35 0,3 UV/Vis Águas [64] 

Hg2+ VA-IL-DLLME [HMIM][NTF2] Vortex APDC 20-31 0,5-1,5 SWASV Urina [31] 

Continua na próxima página 
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Hg2+ VA-IL-DLLME 
[C6MIM][PF6]/ 

ZnO-NF 
Vortex APDC 190 0,019 CV AFS Águas [65] 

MeHg+ 

VA-IL-DLLME [C6MIM][PF6] Vortex Ditizona ___ 

0,037 

HPLC-CV AFS Sedimento [66] EtHg+ 0,061 

Hg2+ 0,042  

OrgHg 

InHg 
VA-IL-DLLME ___ Vortex APDC 5 0,06 CV AAS 

Sangue e 

urina 
[67] 

Hg2+ VA-IL-DLLME [C4MIM][PF6] Vortex Br-PADAP 36 0,0023 (FI) CV AAS Águas [68] 

Hg2+ TSIL-USA-

DLLME 
TSM 

Sonda 

ultrassônica 
___ 

310 0,03 
CV AAS Águas [54] 

CH3Hg+ 200 0,40 

Hg2+ DLLME in situ [C6MIM][PF6] ___ TMK 37 0,7 UV/VIS 
Águas 

salinas 
[69] 

Hg2+ DLLMEin situ [Hmim][NTf2] ___ APDC 25 0,2 

Voltametria 

empregando  

SPCnAuEs 

Águas [70] 

EF: fator de enriquecimento; LD: limite de detecção;CIAME: microextração de agregação induzida pelo frio; TSIL-USA-DLLME: microextração dispersiva baseada em líquido 

iônico específico assistido por ultrassom ; TSM: tiosalicilato de metiltrioctilamônio; TMK: 4,4'-Bis-dimetilamino-benzofenona; TC-IL-DLLME: microextração líquido-líquido 

dispersiva baseada em líquido iônico com temperatura controlada.

Continuação da Tabela 2 
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1.3 IL-SPME NA PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE MERCÚRIO 

O emprego de fases sólidas baseadas em líquidos iônicos surge com o 

intuito de expandir a aplicabilidade da microextração em fase sólida. As 

vantagens do uso de LIs como uma nova alternativa em revestimentos de 

sorventes devem-se as características física e químicas dessas substâncias 

promovendo a capacidade de extração de vários analitos. Dessa maneira, 

sistema miniaturizados contendo sólidos suportados por LIs receberam 

recentemente atenção como uma tecnologia potencialmente eficaz para a 

remoção de mercúrio. Algumas características dos métodos para determinação 

de mercúrio envolvendo IL-SPME, que serão discutidos a seguir, estão listados 

na Tabela 3. 

Pesquisas recentes trazem contribuições acerca da aplicação da IL-

SPME na pré-concentração de mercúrio. O líquido iônico específico, 

tiosalicilato de metiltrioctilamônio ([N1888][TS]) foi utilizado como um 

revestimento em tubo de PTFE para microextração em fase sólida [71]. Neste 

procedimento, o tubo utilizado como suporte sólido foi previamente tratado para 

facilitar a deposição do líquido iônico na superfície do mesmo, uma vez que, a 

eficiência da impregnação e consequente estabilidade do LI no suporte 

depende estritamente da superfície. A Figura 9 apresenta uma representação 

do sistema de TSIL PTFE SPME. 
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Figura 9. Ilustração esquemática da microextração de mercúrio em fase sólida  empregando 
líquido iônico específico. 
Ilustração adaptada da referência 71. 

 

Os autores salientam que o dispositivo de extração foi 

cuidadosamente estudado para que um menor volume do solvente extrator 

fosse depositado na fibra, a fim de se obter fatores de pré-concentração 

adequados, sem que houvesse a necessidade da utilização de agentes 

complexantes. O procedimento utilizando tubo de PTFE revestido com líquido 

iônico específico para a microextração em fase sólida (TSIL PTFE SPME) 

combinado com espectrometria de absorção atômica com geração química de 

vapor frio (CV AAS) e geração de vapor frio induzida por UV (UVCVAAS) foi 

empregado para quantificar o teor de mercúrio em amostras de solo. A 

extração foi realizada com a imersão direta da fibra impregnada em um sistema 

vedado contendo a solução de mercúrio sob agitação magnética. Os 

pesquisadores relataram que a fase rica em mercúrio foi dissolvida  em etanol.  

Uma pesquisa recente trouxe a nova técnica de D-μ-SPE aplicada 

na extração e pré-concentração de espécies de mercúrio em águas e sangue 

de caprino. Nesse trabalho, a etapa de pré-tratamento da amostra foi realizada 

por microextração em fase sólida dispersiva baseada em liquido iônico 

assistida por ultrassom (US-D-IL-μ-SPE) [72]. Nessa abordagem, uma mistura 

do LI, disperso em acetona, com grafeno nanoporoso funcionalizado com grupo 
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carboxila (NG-COOH) foi injetada na solução amostra. A Figura 10 ilustra o 

procedimento adotado. 

 

Figura 10. Diagrama ilustrativo das etapas envolvidas na microextração em fase sólida 
dispersiva baseada em liquido iônico assistida por ultrassom (US-D-IL-μ-SPE). 
Ilustração adaptada da referência 72.  

 

O LI foi utilizado como agente de captura do grafeno nanoporoso 

funcionalizado com grupo carboxila. (NG-COOH / IL) contendo os analitos de 

interesse facilitando a separação entre as fases sólida e aquosa. Após eluição 

ácida, os teores das espécies de mercúrio foram quantificados por FI-CV AAS. 
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Tabela 3. Características de métodos para determinação de mercúrio envolvendo IL-SPME. 

 

Espécie Técnica Extrator Detecção EF LD (µg L-1) Amostra Ref 

Hg+2 TSIL PTFE SPME [N1888][TS] 
CV AAS 21 0,04 

Solo [71] 
UV CV AAS __ 0,09 

Hg+2 , MeHg+ 

e EtHg+ 

convertidos à 

Hg+2 

US-D-IL-μ-SPE 

NG-

COOH/[C6MIM][

PF6] 

FI-CV AAS 

10,2 0,010 Água  

[72] 
10,4 0,0098 Sangue caprino 

   EF: fator de enriquecimento; LD: limite de detecção; 
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Capítulo 2 

 

 

Microextração líquido-líquido baseada em 

líquido iônico e controle de temperatura 

assistida por vortex para determinação de 

mercúrio em óleo de peixe 
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2.0. Objetivos 

 

2.0.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver estratégia analítica miniaturizada baseada em líquido iônico para 

pré-concentração de mercúrio em suplemento alimentar e determinação por 

espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio. 

 

2.0.2. Objetivos específicos  

 

2.0.2.1. Determinar o teor de mercúrio em amostras de óleo de peixe 

comercializadas por diferentes marcas; 

 

2.0.2.2. Desenvolver método de microextração baseado em líquido iônico para 

extração de mercúrio; 

 

2.0.2.3. Validar o método analítico desenvolvido obtendo-se os seus 

parâmetros de mérito; 

 

 

2.1. Parte experimental 

 

2.1.1. Materiais utilizados 

 

   Ultrapurificador de água, Elga - modelo Purelab Classic; 

 Balanças analíticas, Shimadzu - modelo AY 220; 

 Medidor de pH, Quimis - modelo Q400AS; 

 Tubos de silicone de variados diâmetros; 

 Tubos capilares de Teflon; 

 Bomba peristáltica, Watson Marlow Pumps; 

 Agitador magnético, Fisatom, BR; 

 Micropipetas (Transferpette Digital - Brand, RB704174, RB704178; 

Sealpette, ER 33832; Kacil S;  

 Ponteiras (Brand, 18170, 18266, 702533);  
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 Termômetro;  

 Vidraria convencional, mantida em solução de HNO3 a 10% v/v durante 

a noite para descontaminação. Enxaguadas com água ultra pura; 

 

2.1.2 Reagentes 

Todos os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico. 

 Solução padrão de Hg 1000 μg/mL-1 (Fluka) 

 Ácido nítrico a 65% (m/m) (MERCK); 

 Ácido clorídrico a 37% (m/m) (MERCK); 

 Etanol a 99% (v/v) (MERCK); 

 Cloreto de potássio P. A. (VETEC); 

 Cloreto de amônio P. A. (VETEC); 

 Hidróxido de amônio P. A. (MERCK); 

 Hidróxido de sódio (QUIMEX); 

 Borato de sódio (SYNTH); 

 Acetato de sódio anidro (SYNTH); 

 Ácido acético glacial (MERCK); 

 Pirrolidina ditiocarbamato de amônio – APDC  (SYNTH); 

 Ácido acético (MERCK); 

 Cloreto estanoso (SYNTH); 

 Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazólio, [Bmim][PF6] (SIGMA); 

 

2.1.3 Instumentação e preparo de soluções 

2.1.3.1 Intrumentação 

 

Um sistema de geração de vapor frio baseado em um misseparador 

gás/liquido foi desenvolvido e acoplado a um espectrômetro de absorção 

atômica modelo AAnalyst400 Perkin Elmer (Shelton, EUA) equipado  com uma 

cela de quartzo em T, de 18,0 cm de comprimento e diâmetro interno de 0,7 

cm.. Uma lâmpada de descarga sem eletrodo (EDL) Perkin Elmer (Shelton, 

EUA) para mercúrio foi utilizada como fonte de radiação e o sinal analítico foi 

obtido por meio de um microcomputador equipado com o software WinLab32. 

Um agitador vortex modelo LabDancer, um banho de aquecimento, um agitador 
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magnético (Fisatom, BR) e um cilindro de gás de nitrogênio, também foram 

utilizados. A digestão do material de referência certificado e das amostras reais 

foi realizada usando uma bomba de digestão ácida Parr (Moline, EUA, modelo 

4781). 

 

2.1.3.2 Preparo da solução de APDC 0,1% (m/v) 

 

Em um balão volumétrico de 100 mL foi adicionado 0,1 g do reagente 

orgânico pirrolidina ditiocarbamato de amônio. Posteriormente, pequenos 

volumes de etanol P.A foram adicionados ao balão, mantendo-o sobre 

constante agitação manual. Após total homogeneização, a solução estava 

pronta para ser utilizada nos experimentos. 

 

2.1.3.3 Preparo das soluções tampão 

 

Foram preparadas diferentes soluções tampão com diferentes valores de 

pH. Os tampões acetato, amoniacal, cloreto e fosfato, foram preparados com 

água ultrapura, todos com a concentração final de 1,0 mol/L. A solução tampão 

borato foi preparada com a concentração final de 0,1 mol/L. As soluções foram 

preparadas possibilitando o estudo de pH na faixa de 1-10. 

 

2.1.3.4 Preparo da solução de SnCl2 5% (m/v) 

 

Foi solubilizado, sob aquecimento, 2,5 gramas de cloreto estanoso em  

ácido clorídrico concentrado. A solução foi transferida para um balão 

volumétrico e aferida para 50 mL. A concentração final de HCl foi de 2,4 mol L-1 

para o preparo da solução de SnCl2 a 5% (m/v). Uma nova solução era 

preparada para cada dia de trabalho experimental. 
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2.1.3.5 Digestão da amostra certificada 

 

Amostra certificada de BCR-060, Lagarosiphon major (Aquatic plant), 

proveniente do Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM, 

Geel, Belgium), foi digerida utilizando a metodologia de abertura de amostra 

por via úmida. Uma massa de, aproximadamente, 0,1 gramas de amostra foi 

adicionada a um copo de PTFE juntamente com 1,5 mL de ácido nítrico 

concentrado e 0,5 mL de peróxido de hidrogênio. A mistura foi submetida à 

aquecimento em estufa por um período de 6 h à 110 °C. Após arrefecimento, o 

pH das amostras foi ajustado com solução diluída de NaOH. Em seguida, 

adicionou-se solução tampão apropriado e aferiu-se com água ultrapura até o 

volume final de 25,0 mL. 

 

2.1.3.6 Digestão da amostra real 

 

Amostras de cápsulas gelatinosas contendo óleo de peixe rico em ômega 3, 

vendidos como suplemento alimentar, de diferentes marcas foram adquiridas 

em farmácias da cidade de Jequié, Bahia, Brasil. Foram pesados, 

aproximadamente, 0,1 g do óleo de peixe (retirado da cápsula) e transferidos 

para o copo de uma bomba de digestão ácida. Posteriormente, 0,5 mL de 

peróxido de hidrogênio  e 1,5 mL de ácido nítrico 65% foram adicionados. A 

armadura da bomba foi fechada e o sistema mantido em uma estufa a 110°C 

durante 6,0 h. Após o arrefecimento até à temperatura ambiente, o pH do 

digerido foi ajustado com solução diluída de NaOH. A solução-amostra foi 

transferida para um balão volumétrico de 25,0 mL, então solução tampão foi 

adicionada  e o volume aferido com água ultrapura. As amostras preparadas 

por este procedimento foram, então, submetidas ao procedimento de pré-

concentração. Brancos de reagentes também foram preparados. 

 

2.2. Microextração líquido-líquido baseada em líquido iônico e 

controle de temperatura assistida por vortex para 

determinação de mercúrio em óleo de peixe 

O método de pré-concentração desenvolvido e otimizado foi realizado da 

seguinte maneira: em tubos de ensaio de fundo cônico, foram adicionados 5,0 
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mL de uma solução de Hg2+ na concentração 2 µg L-1, e o pH foi ajustado com 

adição da solução tampão adequada. Em seguida, foram adicionados, ao tubo 

de ensaio, volumes ótimos do reagente APDC e do líquido iônico, responsáveis 

pela complexação Hg-APDC e extração do complexo formado, 

respectivamente. O tubo de ensaio foi, então, levado para agitação constante 

em vortex. Em seguida, a mistura foi submetida a banho de aquecimento com 

temperatura previamente controlada, posteriormente foi resfriada em banho de 

gelo e levada a centrifugação para que houvesse a separação de fases. O 

líquido iônico rico em analito foi retirado com o auxílio de uma micropipeta e 

adicionado ao misseparador gás/líquido e solubilizado em ácido nítrico a 70% 

(v/v). Posteriormente, o misseparador gás/líquido foi levado para o sistema de 

introdução de amostra e, em linha, foi adicionado o redutor SnCl2 (5%). O 

minisseparador foi acoplado ao espectrômetro de absorção atômica através de 

capilares de teflon e tubos de silicone. 

Em seguida, um agitador magnético foi empregado para facilitar a mistura e 

promover maior geração de vapor químico dentro do minisseparador 

gás/líquido e, por fim, nitrogênio gasoso foi utilizado como o gás de arraste do 

vapor frio de mercúrio para o espectrômetro de absorção atômica. Desta 

maneira, o Hg2+ foi determinado por CV AAS. A Figura 11 ilustra as etapas 

envolvidas no método proposto. 

 

Figura 11. Ilustração esquemática do método de pré-concentração de mercúrio em óleo de 
peixe. 
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2.3. Resultados e discussão 

 

Foram estudados e otimizados de forma univariada os principais 

parâmetros que poderiam influenciar a microextração em fase líquida baseada 

em líquido iônico com temperatura controlada para a determinação de 

mercúrio. Para todos os estudos, a concentração de mercúrio utilizada foi 

fixada em  2 µg L-1. 

 

2.3.1. Influência do pH 

 

O agente complexante pirrolidina ditiocarbamato de amônio (Figura 12) 

forma complexos estáveis com uma variedade de cátions metálicos. Entretanto, 

para que esses complexos sejam formados de uma maneira eficiente e esta 

estabilidade seja alcançada, o complexo deve possuir uma cinética favorável. 

Com isso, é muito importante estudar qual a melhor faixa de pH, na qual ocorre 

a maior formação do complexo, uma vez que a formação do complexo entre o 

APDC e o cátion de mercúrio é, também, influenciada pelo potencial 

hidrogeniônico presente no meio. 

 

Figura 12: Estrutura do reagente orgânico pirrolidina ditiocarbamato de amônio (APDC) 
utilizado para a complexação da espécie Hg(II) no sistema de pré-concentração proposto. 

 

Desta maneira, avaliou-se o efeito do pH na eficiência da extração em 

uma faixa de 1-10. A Figura 13 apresenta a influência do pH na extração e pré-

concentração de mercúrio. 
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Figura 13: Influência do pH na extração e pré-concentração de mercúrio (II).  
 

Os resultados obtidos evidenciam que o máximo de extração foi obtida em 

pH 2,0, indicando a formação do complexo e, consequentemente, uma grande 

extração da espécie de interesse em elevada acidez. Pode-se observar, 

também, que a variação no sinal analítico entre os valores de pH na faixa de 4-

10 é bem pequena e evidencia a possibilidade de extração do complexo 

Hg2+/APDC em uma ampla faixa de pH. Nos experimentos posteriores, uma 

solução de tampão KCl/HCl 2,0 foi  utilizada para ajustar o pH das amostras. 

2.3.2. Efeito do volume de reagente complexante APDC 

O volume da solução 0,1% (m/v) do reagente complexante utilizado na 

microextração foi estudado. Este parâmetro foi avaliado na faixa de 0, onde 

nenhum volume de APDC foi adicionado, a 500 µL (Figura 14).  
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Figura 14: Efeito do volume do agente complexante APDC 0,1%.  

 

Para uma reação de complexação completa e eficiente a concentração 

analítica e/ou volume do agente utilizado é tão  importante quanto a acidez do 

meio. O gráfico ilustra o aumento da resposta analítica com o seu máximo 

quando 50 µL da solução é utilizada no procedimento de microextração. Nota-

se ainda que o aumento sucessivo do volume da solução de APDC 0,1% (m/v) 

leva ao decaimento do sinal de absorvância. Característica que pode ser 

explicada provavelmente pelo excesso de moléculas ligantes que passam a 

competir durante a etapa de extração com o complexo já formado Hg2+/APDC 

influenciando negativamente a resposta do método. O volume do reagente 

complexante APDC utilizado na determinação de mercúrio foi então fixada em 

50 µL. 

2.3.3. Influência do volume de líquido iônico 

O volume do solvente de extração é uma variável de extrema 

importância em LPME. Neste trabalho, para a extração de mercúrio, foi 

empregado o líquido iônico hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazólio 

([Bmim][PF6]), ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 15: Estrutura do hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazólio. 
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É interessante observar que para que se tenha uma extração eficiente, é 

necessário que o volume do líquido iônico seja proporcionalmente adequado 

para capturar todo o complexo Hg2+/APDC presente na solução de amostra. 

Outra característica que deve ser observada é a taxa de recuperação do 

próprio LI utilizado no procedimento experimental. Observou-se que parte do 

[bmim][PF6] adicionado inicialmente não foi recuperado ao final do processo de 

microextração líquido-líquido. Isto deve-se ao fato do líquido iônico empregado 

ser mais facilmente dissociável em solução aquosa quando comparado a 

outros LI´s. Esta característica é dependente da natureza dos íons que compõe 

a sustância extratora. Desta maneira, para a utilização do [Bmim][PF6] um 

intervalo de 100-240 µL foi estudado. 

 De acordo com a Figura 16, o máximo de extração do complexo 

Hg2+/APDC ocorreu quando 120 µL de LI foi utilizado, e a medida que o volume 

foi aumentado a eficiência da extração diminuiu pouco a pouco com tendência 

a manter-se constante. Então, um volume de 120 µL de LI foi empregado em 

todos os estudos posteriores. 

 

 

Figura 16: Efeito da quantidade do líquido iônico [Bmim][PF6] utilizado como solvente extrator 
na pré-concentração de mercúrio.  
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2.3.4 Influência do tempo de agitação em vortex 

 

Para favorecer a formação de microgotículas com maiores áreas 

superficiais e consequentemente uma maior dispersão do solvente extrator na 

solução aquosa, um agitador vortex foi utilizado. Essa fonte externa de energia, 

com agitação vigorosa, promove maior eficiência quanto a transferência de 

massa do analito. O tempo ótimo de agitação para que ocorra o deslocamento 

dos íons de Hg2+, da fase aquosa, para o solvente extrator (líquido iônico), com 

uma maior eficácia, foi estudado e os resultados podem ser observados na 

Figura 17.  

 

 

Figura 17: Influência do tempo de agitação em vortex.  

 

Para o estudo, a faixa de tempo investigada foi de 0 – 150 segundos. Ao 

iniciar a análise do gráfico, observou-se que quando nenhuma agitação foi 

empregada a resposta analítica foi mínima. Este valor tende a aumentar a 

medida que mais analitos são extraídos para a fase extratora. O tempo ótimo 

deste parâmetro no procedimento para a determinação de mercúrio foi  de 60 

segundos. Após este tempo, a resposta analíca sofreu um decaimento, 

evidenciando a redução na eficiencia de extração, o que pode ser atribuido a 

perda de LI no meio aquoso por solubilização parcial promovida pela vigorosa 

agitação. 
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2.3.5 Efeito da temperatura na extração 

 

Com o  objetivo de investigar como o aumento da temperatura de banho-

maria afetava o processo de extração/pré-concentração no método de 

microextração com temperatura controlada proposto, o intervalo de 25-70°C foi 

estudado.  

 

Figura 18: Efeito da temperatura de aquecimento do banho-maria na pré-concentração.  

As amostras foram mantidas por 3 min no banho-maria e a Figura 18 

ilustra o comportamento crescente da resposta analítica a medida que a 

tempera é aumentada até aproximadamente 60 °C. Isto deve-se ao fato de que 

a eficiência da extração é influenciada significativamente pela temperatura. O 

aumento gradativo da temperatura promove a diminuição da viscosidade do LI. 

Desta forma, maior será a dispersão do líquido iônico  na fase aquosa. Com 

isso, uma melhor homogeneização entre as fases acarreta em maior 

transferência de massa na microextração líquido-líquido. Posteriormente, 

notou-se uma queda brusca da resposta analítica, provavelmente devido a 

perda do analito por volatilização. Desta maneira, a temperatura de 

aquecimento em banho-maria escolhida para os próximos estudos, foi de 55 

°C. Após o aquecimento, as amostras foram submetidas a um banho de gelo 

com temperatura a 0 °C durante 10 min para que um maior volume do 

[Bmim][PF6] fosse recuperado antes da etapa de separação das fases. 
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2.3.6. Influência do diluente 

 

A viscosidade dos líquidos iônicos pode ser considerada uma 

desvantagem em sua utilização. Para tanto, algumas substâncias são 

empregadas com a finalidade de diminuir a viscosidade. A reextração do 

analito e/ou solubilização do LI em etanol, metanol ou soluções ácidas é uma 

medida adotada quando a técnica de detecção é afetada negativamente por 

essa característica física do solvente de extração. Assim, para testar como a 

presença de um reagente diluente afetaria o método proposto antes da etapa 

de redução do mercúrio, contido na gotícula do líquido iônico,  alguns diluentes, 

tais como: etanol, metanol, ácido nítrico, ácido clorídrico e proporções de 

ácido/etanol foram estudados. Entretanto, por proporcionar melhores respostas 

analítica, foi utilizado como diluente da fase rica uma solução de HNO3 70% 

(m/v). Foi estudado o intervalo de 0 a 60 µL de solução ácida. O gráfico da 

Figura 19 ilustra o comportamento da resposta analítica. Observou-se que um 

volume de 10 µL influencia positivamente, fazendo com que mais Hg2+ esteja 

disponível para reagir com cloreto estanoso e seja convertido a Hg0 na etapa 

de geração de vapor, facilitando a quantificação do mercúrio por CV AAS.  

 

Figura 19: Efeito do volume do diluente utilizado na solubilização do líquido iônico. Volume da 
microgota: 60 µL; 

Após esse valor, o aumento da quantidade do ácido nítrico (diluente) 
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inorgânico é convertido em sua forma elementar. Portanto, para dar 

continuidade ao estudos posteriores, apenas 10 µL da solução ácida foi 

utilizada. 

 

2.3.7. Influência da quantidade de agente redutor 

 

No procedimento de  microextração líquido-líquido utilizado, o vapor frio 

de mercúrio foi formado a partir da reação de redução do Hg+2 a Hg0 pelo 

agente redutor cloreto estanoso. O comportamento desta variável em função 

da sensibilidade analítica, ilustrado na Figura 20, foi avaliado na faixa de 80-

1.040 µL de solução de SnCl2 adicionado em linha dentro do minisseparador 

gás/líquido. 

 

Figura 20: Efeito do volume de reagente redutor na geração de vapor frio de mercúrio. 

De acordo com o comportamento da resposta analítica, observou-se que 

o volume de 320 µL foi o valor ótimo para a estequiometria da reação, sendo 

assim, escolhido para as análises posteriores. A quantidade ideal foi 

adicionada com o auxilio de uma bomba peristáltica com rotação ajustada para 

exatos 5 segundos de funcionamento. Ou seja, a bomba era mantida em 

funcionamento durante 5 segundos. Durante esse tempo, exatos 320 µL de 

solução de SnCl2 5% (m/v) foram adicionados ao mini separado. Excesso de 
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redutor proporcionou aumento no volume de líquidos dentro do ambiente de 

reação e possivelmente dificultou a geração do vapor frio de mercúrio no 

espaço disponível.  

 

2.3.8. Influência do volume do separador gás/líquido 

 

Tratando-se de uma metodologia miniaturizada e consequente utilização 

de um volume bastante reduzido de fase rica, o volume adequado do recipiente 

onde ocorre a geração de vapor químico deve ser avaliado. Aproximadamente 

60 µl de líquido iônico diluído em solução ácida de HNO3 70% (m/v)  são 

introduzidos no misseparador gás-líquido. A influência deste aparato foi 

verificada para os volumes de 2, 4, 5, 10 e 25 mL (Figura 21). A utilização de 

frascos com volumes muito pequenos afetou negativamente a resposta 

analítica quanto a quantificação do mercúrio elementar. Notou-se que a 

quantidade de vapor gerada nesta etapa do experimento foi superior a 

capacidade máxima do frasco utilizado como separador gás-líquido e uma 

segunda análise era necessária para que todo o Hg+2 ainda presente no meio 

reacional fosse convertido a Hg0. Por outro lado, volumes maiores 

proporcionaram efeitos negativos. As baixas respostas sugerem que o vapor 

químico de Hg0 formado tenha sido disperso no grande espaço do separador, 

dificultando o carreamento efetivo do vapor pelo gás de arraste, além da maior 

dificuldade em promover uma mistura mais eficiente a partir da agitação 

magnética devido os frascos serem demasiadamente grandes para pequenos 

volumes de líquidos (fase rica + cloreto estanoso). Então, para o bom 

funcionamento do sistema proposto, um minisseparador gás/líquido com 

capacidade máxima de 4 mL foi empregado como suporte reacional para 

geração de vapor frio. 
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Figura 21: Influência do volume do separador gás/líquido na geração de vapor frio. 

2.3.9. Efeito do tempo de reação para geração de vapor químico 

 

O gráfico da Figura 22 ilustra a influência do tempo necessário para que 

a reação entre o Hg+2 e o SnCl2 fosse completa. Este estudo tornou-se 

necessário devido a viscosidade do LI influenciar negativamente na força 

necessária entre misturas heterogêneas. Nessa etapa do procedimento 

experimental, um agitador magnético foi utilizado para auxiliar o contato entre 

as fases e consequentemente aumentar a cinética da reação química.  

 

Figura 22: Efeito do tempo de reação sob agitação magnética para geração de vapor frio de 
mercúrio. 
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A mistura entre a fase rica e o agente redutor na etapa de geração de 

vapor frio é fundamental para que bons resultados sejam alcançados. Com 

base no gráfico, observou-se que a medida que o tempo de reação foi 

aumentado de 5 para 85 s a resposta analítica para o método também foi 

aumentada. Após esse tempo, os valores de absorvância no intervalo de 85-

125 s permaneceram praticamente constantes. Evidenciando que a reação se 

completava, não havendo necessidade de um tempo maior. Então o tempo de 

espera para geração do vapor de mercúrio sob agitação magnética foi de 85 s. 

 

2.3.10 Efeito da vazão do gás de arraste 

 

Após todo o mercúrio (II) presente na amostra ser reduzido, o vapor de 

mercúrio (0) é carreado do misseparador gás-líquido para um tubo de quartzo 

em formato “T” adaptado ao espectrômetro de absorção atômica. Dentro da 

faixa de 1,66-25 mL s-1 (Figura 23), Observou-se que a vazão de 3,57 mL s-1  

foi a que proporcionou maior sinal de absorvância, porém a vazão de 4 mL s-1  

foi escolhida por promover eficiência e maior estabilidade em relação a 

resposta analítica ( a partir da análise crítica do gráfico gerado neste estudo) 

quanto o carreamento de todo o vapor químico para o AAS. É importante 

observar que uma vazão muito lenta, provoca alargamento do pico, uma vez 

que o vapor de mercúrio demora a chegar na cela de quartzo, apresentando 

como consequência desse efeito a baixa resposta analítica. A Figura 24 ilustra 

os picos produzidos a partir de baixas e altas vazões no sistema desenvolvido. 

 

Figura 23: Vazão do gás de nitrogênio utilizado para carrear o vapor de mercúrio em CV AAS. 
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Figura 24: Alargamento do pico proporcionado por baixa vazão (a); Formado do pico gerado 
por vazões igual e/ou superior a 3,57 mL s-1 (b). 

2.3.11 Resumo das condições após otimização 

 

Após o estudo de otimização do método de pré-concentração proposto, as 

condições ótimas para o bom funcionamento do sistema foram resumidas na 

Tabela 4. 

Tabela 4: Condições otimizadas para o método de microextração baseado em líquido iônico 
proposto. 

Variável Valor ótimo 

pH 2,0 
Volume de APDC 0,1% (m/v) 50 µL 
Volume de LI 120 µL 

Tempo em vortex 60 s 

Temperatura do banho-maria 55°C 
Volume do diluente (HNO3 70% (m/v)) 10 µL 

Volume de SnCl2 5% (m/v) 320 µL 
Volume do misseparador gás/líquido 4 mL 
Tempo de reação de redução 85 s 

Vazão do gás de arraste 4 mL s-1 

 

2.4. Validação do método analítico 

Sob o sistema de microextração de mercúrio baseado em líquido iônico 

otimizado os parâmetros analiticos foram calculados utilizando os valores 

obtidos a partir da curva analítica. Desta maneira, os parâmetros selecionados 

para avaliar o desempenho do método proposto foram: seletividade, 

linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, fator de enriquecimento, 

índice de consumo e exatidão. 
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2.4.1. Seletividade 

O efeito de outros íons na microextração líquido-líquido baseada em 

líquido iônico foi estudado. O critério para interferência de cada espécie foi 

fixado em ± 5,0 % no sinal analítico obtido para uma solução contendo 

mercúrio com concentração de 2 µg L-1, sem qualquer interferente. Os índices 

toleráveis das espécies indesejadas para ânions e cátions foram listados nas 

Tabelas 5 e 6, respectivamente. Para os ânions avaliados, a partir da 

concentração 105 µg L-1 notou-se interferência na resposta analítica. 

Tabela 5: Efeito de ânions coexistentes na extração de mercúrio. 

Ânion Recuperação (%) 

 [A]/[Hg2+].103 

Nitrato 96 
Fosfato 104 
Carbonato 90 
Fluoreto 97 
 [A]/[Hg2+].105 

Nitrato 111 
Fosfato 120 
Carbonato 94 
Fluoreto 123 
  

 

Para avaliar a influência de outros cátions no processo de microextração 

líquido-líquido de mercúrio, as proporções [Hg+2]:[Cátion] em µg L-1, foram: 1:1, 

1:10, 1:25, 1:50, 1:100, 1:250, 1:1000. 

Tabela 6: Efeito de cátions coexistentes na extração de mercúrio. 

Cátion Tolerância 

  

Al+3 1:100 
Cd+2 1:1000 
Co+2 1:1000 

Cu+2 1:1000 
Pb+2     1:100 
Mn+2 1:1000 
Mg+2 1:100 
Ni+2 1:100 
K+ 1:1000 
Se+2 1:1000 
Na+ 1:1000 
Zn+2 1:100 
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2.4.2 Linearidade 

 

A avaliação da linearidade evidencia a capacidade de um método em 

produzir resultados proporcionais entre a resposta instrumental e a 

concentração do analito. Para tanto, duas curvas analíticas foram obtidas a fim 

de expressar essa relação matemática. As Figuras 25 e 26 apresentam as 

curvas analíticas, com e sem pré-concentração, respectivamente, para 

determinação de mercúrio. 

 

Figura 25: Curva analítica utilizando o método de microextração líquido-líquido proposto. 

 

 

Figura 26: Curva analítica para medida direta de mercúrio 
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O método de pré-concentração apresentou linearidade até a 

concentração de 3,5 g L-1. A equação da curva pré-concentrada no intervalo 

de 0,25 a 3,5 g L-1 foi  Y = 0,054C - 0,006, onde Y é a absorvância e C a 

concentração de mercúrio, em g L-1, com coeficiente de correlação r = 0,997. 

E a equação da curva direta no intervalo de 10 a 40 g L-1 foi  y = 0,001C - 

0,002, com coeficiente de correlação r = 0,995. 

2.4.3 Limite de detecção 

 

O limite de detecção (LD), calculado como 3sb/b, sendo sb o desvio-

padrão para dez medidas do branco e b o coeficiente angular da seção linear 

da curva analítica, foi 0,045 g L-1.  

2.4.4 Limite de quantificação 

 

O limite de quantificação (LQ), calculado como 10sb/b, sendo sb o 

desvio-padrão para dez medidas do branco e b o coeficiente angular da seção 

linear da curva analítica, foi 0,152 g L-1. 

 

2.4.5. Fator de enriquecimento 

O fator de enriquecimento (FE) indica a eficiência do método analítico 

proposto e é definido, matematicamente, como a razão entre o coeficiente 

angular da curva de calibração com pré-concentração (0,054) e o coeficiente 

angular da curva de calibração sem pré-concentração (0,001). O FE 

encontrado neste trabalho para o mercúrio foi de 54. 

2.4.6 Índice de consumo 

O índice de consumo (IC) indica o volume de amostra consumido para a 

obtenção de uma unidade de FE. O calculo é baseado na razão entre o volume 

em mililitros de amostra utilizada no procedimento experimental (5 mL) e o fator 

de enriquecimento (54). Assim, o IC para a microcroextração líquido-líquido 

baseada em líquido iônico foi de 0,09 mL. 
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2.4.7 Exatidão 

Neste trabalho, a avaliação da exatidão foi realizada pela determinação 

da concentração de mercúrio em material de referência certificada. O material 

analisado foi o BCR-060, planta aquática (lagarosiphon major) do Institute for 

Reference Materials and Measurements (IRMM, Geel, Belgium). Os valores 

certificado e encontrados são mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados obtidos a partir do material de referência certificada BCR-060. 

Material 
Quantidade de mercúrio (mg/kg) 

    Certificada    Encontrada 

Planta aquática BCR-060 0,34 ± 0,04 0,31 ± 0,01 

Intervalo de confiança de 95 % (n=3) 

O valor encontrado mostrou que não há diferença significativa entre o valor 

certificado. Teste de adição e recuperação do analito também foi realizado para 

avaliar a exatidão do método proposto. O teste T foi utilizado para avaliar 

estatisticamente a significância entre os resultados. 

2.4.8 Aplicação em amostras reais 
  

Em razão da importância biológica e ambiental, a determinação de 

mercurio foi realizada aplicando o metodo de pré-concentração proposto em 

amostras de óleo de peixe, comercializados como ômega 3 por sete marcas 

diferentes. Os valores encontrados e adicionados encontram-se na tabela 8. 

Tabela 8: Resultados obtidos a partir da determinação de mercúrio em amostras reais. 

Óleo de peixe 

Quantidade de mercúrio (g/g) 
Recuperação 

(%) Adicionada Encontrada 

Marca A 
0 <LD --- 

1,0 1,18 ± 0,02 118 

Marca B 
0 <LD --- 

1,0 1,05 ± 0,08 105 

Marca C 
0 <LD --- 

1,0 1,05 ± 0,05 105 
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Marca D 
0 <LD --- 

1,0 1,09 ± 0,03 109 

Marca E 
0 <LD --- 

1,0 1,12 ± 0,13 112 

Marca F 
0 <LD --- 

1,0 1,10 ± 0,06 110 

Marca G 
0 <LD --- 

1,0 1,12 ± 0,09 112 
Intervalo de confiança de 95 % (n=3) 

 

2.5. Considerações finais e perspectivas 

 O método proposto mostrou-se simples, eficiente e de fácil execução para 

a determinação de mercúrio em amostras de óleo de peixe. A utilização do 

líquido iônico proporcionou ao método destaque quanto à substituição aos 

solventes orgânicos voláteis, caracterizando-o como uma alternativa com baixo 

impacto ambiental. Os pequenos volumes de amostra e reagentes utilizados, 

também foram algumas das características vantajosas neste trabalho.  

A utilização de um sistema de introdução de amostra totalmente miniaturizado, 

mostrou-se bastante compatível com o procedimento de microextração líquido-

líquido baseada em líquido iônico e controle de temperatura assistida por 

vortex na determinação de mercúrio.  

A microextração proposta otimizada mostrou-se seletiva à determinação 

de mercúrio mediante estudo do efeito de interferentes e aplicação em material 

de referência certificado, uma vez que a mesma também possui outros íons 

coexistentes em sua composição. As excelentes características analíticas 

resultantes deste trabalho, tais como, limite de detecção e fator de 

enriquecimento, possibilita o emprego da metodologia em uma grande 

variedade de matrizes.  

Atualmente, as técnicas de microextração líquido-líquido encontram-se 

em pleno avanço e o emprego de sistemas totalmente automatizados são 

promissores. 
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3.0. Objetivos 

 

  3.0.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver um método simples e de baixo custo para determinação de 

mercúrio em peixes e sururu utilizando microextração em fase líquida e 

detecção por espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio. 

 

  3.0.2. Objetivos específicos  

 

3.0.2.1 Desenvolver uma metodologia baseada em microextração dispersiva 

com solidificação de gota orgânica para a extração de mercúrio; 

 

3.0.2.2. Empregar sistema de introdução da amostra com geração de vapor frio 

completamente miniaturizado; 

 

3.0.2.3. Utilizar o ar atmosférico como carreador do vapor de mercúrio formado 

do minisseparador gás/líquido; 

 

3.0.2.4. Utilizar ferramentas quimiométricas para otimizar variáveis que afetam 

significativamente o método proposto; 

 

3.0.2.5 Aplicar o método desenvolvido na determinação de mercúrio em 

amostras de frutos do mar; 

 

3.1. Parte experimental 

 

3.1.1 Materiais utilizados 

 

  Ultrapurificador de água, Elga - modelo Purelab Classic; 

 Balanças analíticas, Shimadzu - modelo AY 220; 

 Medidor de pH, Quimis - modelo Q400AS; 

 Tubos de silicone de variados diâmetros; 

 Tubos capilares de Teflon; 
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 Bomba peristáltica, Watson Marlow Pumps; 

 Mini agitador magnético, Dragonlab; 

 Micropipetas (Transferpette Digital - Brand, RB704174, RB704178; 

Sealpette, ER 33832; Kacil S;  

 Ponteiras (Brand, 18170, 18266, 702533);  

 Termômetro;  

 Vidraria convencional, mantida em solução de HNO3 a 10% v/v 

durante a noite para descontaminação. Enxaguadas com água ultra 

pura; 

 

3.1.2 Reagentes 

Os reagentes utilizados nos experimentos foram todos de grau analítico. 

 Solução padrão de Hg 10000 μg/mL-1 (Fluka) 

 Ácido nítrico 65% (m/m) (MERCK); 

 Ácido clorídrico 37% (m/m) (MERCK); 

 Etanol 99% (v/v) (MERCK); 

 Cloreto de potássio P. A. (VETEC); 

 Cloreto de amônio P. A. (VETEC); 

 Hidróxido de amônio P. A. (MERCK); 

 Hidróxido de sódio (QUIMEX); 

 Borato de sódio (SYNTH); 

 Acetato de sódio anidro (SYNTH); 

 Ácido acético glacial (MERCK); 

 Pirrolidina ditiocarbamato de amônio – APDC  (SYNTH); 

 Ácido acético (MERCK); 

 Cloreto estanoso (SYNTH); 

 1-dodecanol (SIGMA); 

 

3.1.3 Instumentação e preparo de soluções 

3.1.3.1 Intrumentação 

Um espectrômetro de absorção atômica Perkin Elmer (modelo AA200), 

foi equipado com um sistema geração de vapor miniaturizado. Foi utilizada uma 
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lâmpada de cátodo oco como fonte de radiação específica para Hg, com 

comprimento de onda de 253,7 nm e intensidade de corrente de 6 mA.  Um 

mini agitador magnético, uma bomba peristáltica de única via e uma mini 

bomba peristáltica para sucção de ar também foram acoplados ao sistema. As 

medições do analito foram feitas utilizando-se um tubo de quartzo em formato 

de T sem aquecimento. 

 

3.1.3.2 Preparo da solução de APDC 0,1% (m/v) 

Em um balão volumétrico de 100 mL foi adicionado 0,1 gramas do 

reagente orgânico pirrolidina ditiocarbamato de amônio. Posteriormente, 

pequenos volumes de etanol P.A foram adicionados ao balão, mantendo-o 

sobre constante agitação manual. Após total homogeneização, a solução 

estava pronta para ser utilizada nos experimentos. 

 

3.1.3.3 Preparo das soluções tampão 

Foram preparadas soluções tampão com concentração final de 1,0 molL-

1 para o estudo de pH na faixa de 1-5. 

 

3.1.3.4 Solução tampão cloreto (pH 1,0 - 3,0) 

Pesar 0,37 g de cloreto de potássio (Vetec), dissolver em 42,50 mL de 

ácido clorídrico 0,20 mol L-1 e diluir em 100 mL de água ultrapura.. 

3.1.3.5 Solução tampão acetato de sódio (pH 4,0 - 5,0) 

Pesar 82,00g de acetato de sódio anidro (QM), dissolver em 1000 mL de 

água ultrapura e ajustar o pH com ácido acético glacial (Merck). 

3.1.3.6 Preparo da solução de SnCl2 5% (m/v) 

A solução de cloreto estanoso a 5% foi preparada em ácido clorídrico 2,4 

mol L-1. Para tanto, foi solubilizado sob aquecimento 1,25 gramas de cloreto 

estanoso em 5 mililitros de ácido clorídrico concentrado. A solução foi 
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transferida para um balão volumétrico e aferida para 25 mL. Uma nova solução 

era preparada para cada dia de trabalho experimental. 

3.1.3.7 Digestão da amostra certificada 

 

A digestão do material de referência certificado ERM-CE 278, Mussel 

tissue, foi realizada utilizando uma bomba de digestão ácida Parr (Moline, EUA, 

modelo 4781). Para digestão, aproximadamente 0,1010 gramas foram pesadas 

e adicionadas ao copo de PTFE. Posteriormente, 1,5 mL de ácido nítrico 

concentrado e 0,5 mL de peróxido de hidrogênio foram adicionados. O tempo 

de digestão foi de 6 horas com temperatura de 110 °C em estufa. Após 

digestão, o pH da solução foi ajustado com solução diluída de NaOH. Em 

seguida, adicionou-se a solução tampão com pH adequado e aferiu-se  com 

água até o volume final de 25,0 mL. 

 

3.1.3.8 Digestão da amostra real 

 

Amostras de peixes:  robalo (Centropomus undecimalis) e tainha (Mugil 

brasiliensis) e do molusco: sururu (Mytella guyanensis), coletadas no município 

de São Francisco do Conde, Bahia foram utilizadas como amostras reais. 

Foram pesados, aproximadamente, 0,100 g  das amostras e transferidos para o 

copo de uma bomba de digestão. Ao copo de PTFE também foram adicionado 

0,5 mL de peróxido de hidrogênio  e 1,5 mL de ácido nítrico concentrado. O 

sistema fechado foi mantido em uma estufa a 110°C durante 6,0 h. Após o 

arrefecimento até à temperatura ambiente, o pH do digerido foi ajustado para 

com solução diluída de NaOH e adicionado ao balão volumétrico de 25,0 mL 

contendo solução tampão adequada e o volume final aferido com água 

ultrapura. Brancos de reagentes também foram preparados. Desta forma, as 

soluções de amostras e os brancos dos reagentes foram submetidas ao 

procedimento de microextração líquido-líquido. 
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3.2. Microextração líquido-líquido dispersiva com solidificação da gota 

orgânica flutuante (DLLME-SFOD) para extração de mercúrio em frutos do 

mar 

Em frascos do tipo vials, foram adicionados 4,0 mL de solução de 

amostra contendo Hg+2 a 2 µg/L, com pH previamente ajustado com solução 

tampão. Posteriormente, uma mistura de solvente dispersor e solvente extrator 

(1-dodecanol) e 40 µL de APDC 0,1 % (m/v), foi injetada rapidamente na fase 

aquosa contendo o analito e uma turvação foi observada. A mistura foi agitada 

magneticamente e, posteriormente, resfriada em banho de gelo para o 

congelamento da gota orgânica. Posteriormente, a fase aquosa foi removida 

com o auxílio de um seringa e a gota congelada foi diluída em 50 µL de solução 

ácida. O vial contendo a fase rica foi utilizado como separador gás/líquido e o 

regente redutor SnCl2 5% (m/v) foi adicionado em linha. O vapor de mercúrio 

foi carreado com ar atmosférico aspirado do ambiente. Por fim, as 

determinações de mercúrio foram realizadas por CV AAS. O esquema adotado 

no procedimento experimental proposto neste trabalho é ilustrado pela Figura 

27. 

 

Figura 27: Ilustração esquemática do método de pré-concentração de mercúrio em frutos do 
mar. 
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3.3. Resultados e discussão 

 

Para melhorar o desempenho da metodologia proposta, as variáveis foram 

otimizadas. Neste trabalho foi utilizada a otimização univariada e otimização 

multivariada para avaliação dos principais fatores. Para todos os estudos, a 

concentração de mercúrio utilizada foi fixada em  2 µg L-1. 

 

3.3.1. Otimização univariada 

 

3.3.1.1. Influência da agitação magnética após procedimento de microextração 

dispersiva 

Para avaliar se a capacidade de extração de mercúrio era aumentada com 

o auxílio de uma fonte externa de energia, o procedimento de microextração foi 

executado de dois modos diferentes. No primeiro modo, foi realizada a 

microextração dispersiva e posteriormente o congelamento da gota orgânica 

que era levada para determinação em CV AAS. No segundo modo, após a 

etapa de microextração dispersiva, o sistema foi agitado e, então, levado para 

o banho de gelo. Após o congelamento da gota orgânica, a mesma foi 

analisada por CV AAS. A Figura 28 ilustra o comportamento da resposta 

analítica para os dois procedimentos. Notou-se que a capacidade de extração 

foi aumentada quando o método de microextração dispersiva foi assistido por 

agitação magnética. A transferência de massa do analito foi favorecida com o 

maior contato promovido pela mistura mais vigorosa entre as fases líquidas. 

 

Figura 28: Influencia do uso do agitador magnético na etapa de microextração dispersiva 
líquido-líquido. 
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3.3.1.2. Efeito do tipo de diluente 

O diluente utilizado na dissolução da fase rica, proporciona a quebra do 

complexo formado, tornando os íons de Hg2+ mais disponíveis, facilitando a 

reação de redução para a geração de vapor frio e consequentemente melhores 

respostas na determinação do elemento cádmio por CV AAS são observadas. 

Então, para este estudo, solução de HCl 2M, soluções de HNO3 a 35, 40 e 50% 

(v/v) e proporções de uma mistura de HNO3/ etanol (2:1) foram empregadas. A 

Figura 29 ilustra o efeito do estudo em relação ao sinal analítico. 

 

Figura 29: Influência do tipo de diluente utilizado para dissolução da gota orgânica solidificada. 
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obtidos em duplicata para cada experimento (expresso em absorvância) é 

mostrada na Tabela 10. 

Tabela 9: Níveis das variáveis no planejamento fatorial 24 

Variáveis  Símbolo  Nível baixo(-) Nível alto(+) 

Tempo de agitação (min) (A)TA 5 15 

Quantidade de solvente extrator (µL) (B)QS 25 100 

Quantidade de dispersor (µL) (C)QD 100 250 

pH (D)pH 2 5 

 

 

Tabela 10: Matriz e resultados do planejamento fatorial de dois níveis para determinação do 
Hg2+ em DLLME-SFOD 

Experimento (A)TA (B)QS (C)QD (D)pH ABS 

1 + + + + 0,012 / 0,013 
2 + + + - 0,073 / 0,072 
3 + + - + 0,024 / 0,024 
4 + + - - 0,060 / 0,062 
5 + - + + 0,044 / 0,044 
6 + - + - 0,076 / 0,076 
7 + - - + 0,055 / 0,053 
8 + - - - 0,092 / 0,093 
9 - + + + 0,030 / 0,028 
10 - + + - 0,064 / 0,064 
11 - + - + 0,026 / 0,025 
12 - + - - 0,056 / 0,055 
13 - - + + 0,038 / 0,038 
14 - - + - 0,070 / 0,070 
15 - - - + 0,038 / 0,037 
16 - - - - 0,093 / 0,092 

 

A Figura 30 apresenta o gráfico de Pareto gerado para avaliar resultados 

obtidos (Tabela 10). 
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0,68

-2,06

-7,11

-7,57

11,24

-14,91

-16,74

27,75

-73,64

-146,59

p=0,05

Efeito da estimativa (Valor absoluto)

pH-QD

pH-QS

pH-TA

QD-TA

(A)TA

QS-TA

(C)QD

QD-QS

(B)QS

(D)pH

0,68

-2,06

-7,11

-7,57

 

Figura 30: Gráfico de Pareto dos efeitos para as variáveis estudadas em DLLME-SFOD 

Na etapa de triagem, de acordo com o gráfico de Pareto, observou-se 

que as variáveis que mais influenciam no procedimento de microextração com 

gota orgânica flutuante no intervalo estudado, são (D) pH e (B) quantidade de 

solvente extrator, seguidos de (C) QD e (A) TA, quantidade de dispersor e 

tempo de agitação em vortex, respectivamente. Desta forma, com base nas 

variáveis e interações que influenciam no sistema de pré-concentração, dois 

planejamentos Doehlert foram executados para encontrar os valores ótimos 

das variáveis do método proposto. O primeiro planejamento Doehlert foi 

desenvolvido para otimização da quantidade de dispersor (QD) e quantidade 

de solvente extrator (QS), uma vez que este par apresentou a interação de 

maior efeito. Posteriormente, foi desenvolvido um segundo planejamento 

Doehlert, agora com os valores de QD e QS já otimizados, para a otimização 

das variáveis pH e tempo de agitação em vortex (TA). 

 

3.3.2.1. Planejamento Doehlert 1 

 As duas variáveis, QD e QS, foram otimizadas pelo planejamento 

Doehlert (Tabela 11) para encontrar os valores críticos em mais níveis.  O 
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tempo de agitação em vortex e o pH foram fixados nos seus valores máximo e 

mínimo, respectivamente, conforme os efeitos mostrados no Pareto. 

Tabela 11: Matriz do primeiro planejamento Doehlert para a DLLME-SFOD 

Experimento (C)QD (B)QS ABS 

1 50 50 0,046 / 0,045 

2 100 25 0,053 / 0,053 

3 100 100 0,074 / 0,073 

4 150 50 0,065 / 0,063 

5 200 25 0,069 / 0,069 

6 200 100 0,067 / 0,067 

7 250 50 0,050 / 0,051 

 

A partir dos resultados fornecidos pelos experimentos, uma superfície de 

resposta e um gráfico de curva de níveis foram gerados (Figura 31). 

 

Figura 31: Superfície  de  resposta (a) e curvas  de  níveis (b), para a otimização de QD e QS. 

 

De acordo com os gráficos acima, os valores críticos das variáveis 

estudadas provenientes da interação de maior efeito, QD-QS, tendem aos 

valores dos níveis mais altos.  Assim os valores da quantidade do solvente 

extrator 1-dodecanol e quantidade de etanol (solvente dispersor) ótimos para o 

sistema de microextração com gota orgânica solidificada para extração de 

mercúrio foram 100 e 200 µL, respectivamente.  
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3.3.2.1. Planejamento Doehlert 2 

Considerando os resultados obtidos no primeiro planejamento Doehlert, a 

quantidade de dispersor e quantidade de solvente extrator foram fixados em 

200 e 100 µL, respectivamente. No segundo planejamento Doehlert, o pH e o 

tempo de agitação em vortex foram otimizados. Os sete experimentos 

necessários para a realização do planejamento são descritos na Tabela 12.  

Tabela 12: Matriz do segundo planejamento Doehlert para a DLLME-SFOD 

Experimento (D)pH (A)TA ABS 

1 1 10 0,254 / 0,250 
2 2 5 0,096 / 0,097 
3 2 15 0,101 / 0,099 
4 3 10 0,095 / 0,094 
5 4 5 0,051 / 0,050 
6 4 15 0,057 / 0,059 
7 5 10 0,039 / 0,040 
 

Os dados obtidos na realização dos experimentos que compõem a matriz de 

Doehlert geraram a superfície de resposta e curvas de níveis que estão 

apresentadas na Figura 32. 

 

 

Figura 32: Superfície  de  resposta (a) e curvas  de  níveis (b), para a otimização de pH e TA. 

Através dos gráficos apresentados acima, nota-se que quando utilizados níveis 

mais baixos de pH e níveis altos de tempo de agitação, são obtidas melhores 

respostas analíticas para a metodologia proposta. De acordo com o gráfico de 
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Pareto, a variável pH apresentou efeito negativo indicando que a medida que o 

valor do pH diminui há um acréscimo no sinal analítico. A reação de 

complexação entre o reagente APDC e o íon Hg+2 é então favorecida nesta 

condição. Ainda de acordo com o gráfico de Pareto, o tempo de agitação após 

a microextração dispersiva apresentou efeito positivo. Com isso, a medida que 

o tempo de agitação é aumentado, melhor é a resposta analítica e um ponto 

ótimo de rendimento é observado. Dessa maneira, considerando os resultados 

obtidos na etapa de otimização pelo segundo planejamento Doehlert, as 

condições estabelecidas foram: pH 1,0 e tempo de agitação magnética de 10 

min.  

3.4.  Validação do método analítico 

Com o método de microextração líquido-líquido dispersiva com solidificação da 

gota orgânica flutuante para determinação de mercúrio por CV AAS otimizado, 

alguns parâmetros que atestam o desempenho do método foram avaliados. A 

Tabela 13 apresenta um resumo dos valores para os parâmetros analíticos 

selecionados. 

Tabela 13: Principais parâmetros analíticos do método proposto. 

Parâmetro  Valor 

Limite de detecção (LD) 0,067 µg/L 

Limite de quantificação (LQ) 0,22 µg/L 

Linearidade 0,5-3,0 µg/L 

Fator de enriquecimento (FE) 7 

Indice de consumo (IC) 0,57 mL 

 

3.4.1 Estudo de interferentes 

A seletividade do método foi avaliada pelo estudo da influência de outros íons 

na determinação de 2 µg L-1 de mercúrio. A tabela 14 indica que as espécies 

Cd2+, Pb2+, Mn2+ e Ni2+, são aquelas que interferem em menores concentrações 

no sistema de microextração líquido-líquido. Provavelmente porque estes 

cátions competem com o mercúrio na complexação com o APDC. 
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Tabela 14: Quantidades toleráveis de outros íons na determinação de mercúrio (II) pelo método 
de microextração proposto. 

Cátion Tolerância Ânion Tolerância 

    

Al+3 1:1000 CO3
-2 1:1000 

Cd+2 1:500 F- 1:1000 
Co+2 1:1000 NO3

- 1:1000 

Cu+2 1:1000 PO4
-3 1:1000 

Pb+2     1:500   
Mn+2 1:500   
Ni+2 1:500   
    

 

3.4.2 Exatidão 

Foi realizada a determinação da concentração de mercúrio em material de 

referência certificada para avaliar a exatidão do método desenvolvido. O 

material analisado foi o ERM-278, tecido de mexilhão, do Institute for 

Reference Materials and Measurements (IRMM, Geel, Belgium). O resultado 

encontrado para o mercúrio encontra-se na Tabela 15. Observou-se que não 

foi encontrada diferença significativa entre os resultado obtido e o valor 

certificado. 

Tabela 15: Resultados obtidos a partir do material de referência certificada ERM-278. 

Material 
Quantidade de mercúrio (mg/kg) 

    Certificada    Encontrada 

Tecido de Mexilhão ERM-278 0,071 ± 0,007 0,072 ± 0,005 

Intervalo de confiança de 95 % (n=3) 

3.4.3.  Aplicação em amostras reais 

O procedimento de pré-concentração com analise por espectrometria de 

absorção atômica e geração de vapor frio desenvolvido, foi aplicado para 

determinação de Hg2+ no molusco Mytella guyanensis (Sururu) e nos peixes 

Centropomus undecimalis (Robalo) e Mugil brasiliensis (Tainha). Um estudo de 

recuperação também foi realizado. Valores conhecidos de mercúrio foram 

adicionados nas amostras de frutos do mar. Os níveis de mercúrio  

encontrados e os resultados da recuperação encontram-se na Tabela 16. 
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Tabela 16: Resultados obtidos a partir da determinação de mercúrio em amostras de frutos do 
mar. 

Fruto do mar 

Quantidade de mercúrio (g/g) 
Recuperação 

(%) Adicionada Encontrada 

Sururu 
0 0,30 ± 0,06  

1,0 1,09 ± 0,02 79 

Tainha 
0 <LOD --- 

1,0 0,97 ± 0,02 97 

Robalo 
0 <LOD --- 

1,0 1,05 ± 0,05 105 
Intervalo de confiança de 95 % (n=3) 

Por meio da resolução - RDC N42, de 29 de agosto de 2013, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabeleceu o limite máximo de 0,5 

µg/g de mercúrio em peixes e moluscos. Dessa forma, o valor de 0,3 µg/g de 

mercúrio encontrado nas amostras de sururu está dentro do limite 

recomendado. Entretanto, o consumo excessivo desse molusco pode ser 

considerado preocupante, devido a capacidade do Hg ser acumulado no 

organismo. 

3.5. Considerações finais e perspectivas 

 

O método de microextração líquido-líquido dispersiva com solidificação 

da gota orgânica flutuante (DLLME-SFOD) combinado com o sistema 

miniaturizado de geração de vapor frio, mostrou-se eficiente na determinação 

de mercúrio em frutos do mar. Alguns resultados obtidos tiveram destaque 

após o termino deste trabalho. Como por exemplo, a necessidade de um 

pequeno volume de amostra (4 mL) para realização de cada experimento. 

Amostras que não permitem a coleta de grandes volumes, podem ser 

facilmente aplicadas no sistema apresentado. Os baixos volumes de reagentes 

utilizados e a utilização do ar como gás de arraste, também tornam o método 

atrativo, devido o menor impacto ambiental. 

O procedimento proposto apresentou parâmetros analíticos, tais como,  

limite de detecção e exatidão adequados para a determinação de Hg (II) tanto 

nas amostras de peixes quanto em molusco. E apresentou como principais 
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vantagens a simplicidade e baixo custo (quando comparado com outros 

métodos existentes na literatura), tornando-o um método que pode ser utilizado 

para determinar baixas concentrações de mercúrio em uma ampla variedade 

de amostras. 

Como perspectivas futuras, a automatização do sistema proposto com a 

utilização de válvulas solenóides, visando diminuir a probabilidade de 

contaminação, de erros relacionados à manipulação da amostra e aumento da 

frequência analítica. 
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